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Sammanfattning
Syftet med denna undersökning är att beskriva och förklara organisationskulturen, samt undersöka 

huruvida den kan användas i konkurrenssyfte, hos företaget Svenskt Tenn. Vidare undersöks om 

organisationskulturen är enhetlig eller splittrad, stark eller svag. Detta görs genom en enkät, 

observationer och samtal med organisationsmedlemmar. De resultat som framkommer från 

undersökningen analyseras utifrån tre teorier, Scheins tre kulturnivåer, Organisationskulturens två 

paradigmer samt Kan organisationskultur utgöra ett konkurrensmedel?. Analysen visar att teorierna 

är väl kompatibla med resultaten. Den här studien bidrar till att närmare förstå Svenskt Tenns 

organisationskultur och huruvida den kan användas som ett konkurrensmedel. Från empirin dras 

slutsatserna att Svenskt Tenn har en stark och enhetlig organisationskultur som kan användas som 

ett konkurrensmedel vilket även är fallet och bidrar till fortsatt framgång för organisationen.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 

varandra och omvärlden.” 1

Organisationskultur är ett ständigt aktuellt och omdiskuterat ämne. Organisationskultur finns 

i alla organisationer men hur den ser ut och yttrar sig varierar starkt beroende på en mängd faktorer, 

såsom vilken typ av verksamhet organisationen bedriver, vilka medlemmar organisationen har och 

vilken situation organisationen befinner sig i. Det varierar också hur uttalad organisationskulturen är 

och kulturen inom samma organisation kan uppfattas på olika sätt beroende på vilken position man 

har och vilken roll man spelar i organisationen. Då globalisering börjar breda ut sig allt mer över 

världen och konkurrensen därmed ökar blir det i takt med detta viktigare att fokusera på andra 

faktorer förutom sådant som kostnadseffektivisering, produktutveckling och teknologisk utveckling, 

och även lägga fokus på de mänskliga resurser som finns inom organisationen. Kultur är ett sätt att 

styra dessa mänskliga resurser. Alvesson menar att kultur är ett sätt för medlemmarna att identifiera 

sig med organisationen.  Detta kan bidra till ökad motivation bland organisationsmedlemmarna. 2

Organisationskultur är att skapa normer, värderingar och föreställningar som delas av hela 

organisationen. Alvesson menar att om det skall utvecklas en distinkt organisationskultur så måste 

medlemmarna i organisationen identifiera sig med organisationen. Han menar att 

organisationskultur och identitet är väldigt närliggande begrepp och identitet används ofta för att 

förstå organisationskulturen. Däremot är de inte samma sak då identitet även består av annat än 

kultur. För att medlemmarna ska identifiera sig med organisationen är det viktigt att organisationen 

står för något unikt, alltså att organisationskulturen är särskild eller speciell när det gäller stil, 

historia eller inriktning till exempel. Det är faktorer som stil, inriktning och historia som ofta utgör 

hela eller en del av ett företags organisationskultur. “Om en organisations medlemmar upplever att 

organisationen står för något unikt och positivt i identitetstermer kan detta öka deras benägenhet att 

anamma organisationens gemensamma värderingar.” 3

1 Bang, Henning, 1994, s.23 
2 Alvesson, Mats, 2009 , s.18
3 Alvesson, 2009
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Alvesson nämner olika sätt att studera organisationskultur. Dessa sätt är olika till arten då en 

är mer offensiv när den andra är mer defensiv. Alvesson hänvisar till Habermas (1972) för tre olika 

kunskapsintressen när man tittar på organisationskultur. Det tekniska kunskapsintresset  används när 

man försöker se samband och gemensamma föreställningar som utgör kulturen och som påverkar 

ett slutresultat. Här använder man kunskapen om organisationskulturen som ett verktyg för att nå ett 

bättre resultat, detta synsätt är mer offensivt. Det praktiskt-hermeneutiska intresset syftar till att få 

kunskap om människan som en kulturell varelse inom organisationskulturen och att förstå 

kommunikation mellan dem utan något intresse för något slutresultat. Det emancipatoriska intresset 

ser kunskapen om kulturen på ett sådant sätt där man frågar sig hur kulturen hämmar människan. 

Hur kulturen agerar repressivt gentemot människan från att göra fria och egna val. Detta är det mer 

defensiva synsättet där man ofta ser kulturen som en fälla.4

Organisationskulturen är på idénivå, då den står för samlade värderingar, normer och 

föreställningar i en organisation. Organisationskulturen kan däremot även ses på en materiell nivå 

som står som bas för tillvaron och det sociala samspelet som i sin tur utgör arbetsaktiviteter och 

konkreta sociala relationer. “Kulturella element är inbakade både i den materiella situationen och i 

organisationernas sociala struktur.”5 De kulturella idéerna och gemensamma föreställningarna som 

finns inom en organisationskultur är förankrade i den materiella verkligheten.4

Organisationskulturen kan enligt Jay B. Barney, vara ett konkurrensmedel om den innehar 

vissa aspekter som inte går att imitera av andra företag. Han menar att en organisation måste ha en 

organisationskultur som skapar värde för medarbetarna, är sällsynt och inte går att imitera. Man 

pratar ofta om företag med stark organisationskultur och hur de har blivit framgångsrika. Ofta 

nämns företag som IBM, Hewlett-Packard, Proctor and Gamble, och Mcdonalds som alla lägger 

mycket fokus på värderingar och symboler som utgör företagets organisationskultur. Exempel på 

detta är IBM som har en särskild klädkod där medarbetarna bär strikt, kostym och slips som är en 

stor del av organisationskulturen. McDonalds använder standardiseringen genomgående och den är 

detsamma över hela världen. Företag som dessa har särskilda värderingar och symboler som 

utformar och är en del av deras företagskultur. Företag med högre omsättning och vinstmarginal har 

ofta en stark bas av värderingar inom organisationskulturen som ofta är ett resultat av effektiva 
4 Alvesson, 2009
5 Alvesson, 2009 s.210
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managementkunskaper. Organisationskultur utgör för många organisationer en 

differentieringsfaktor och kan användas som ett konkurrensmedel.6

De flesta kulturforskare skiljer på starka och svaga kulturer. En stark kultur är en sådan som 

dominerar organisationen och som därmed har en stor inverkan på organisationsmedlemmarnas 

beteende. Louis beskriver tre dimensioner av kulturell styrka, nämligen den sociologiska, 

psykologiska och historiska dimensionen. 7

Den sociologiska dimensionen visar hur utbredd kulturen är i organisationen, alltså hur stor 

del av medlemmarna som delar den. Ju fler medlemmar som delar kulturen desto starkare är den. 

Huruvida en majoritet av medlemmarna delar en organisationskultur beror bland annat på 

organisationens storlek. I en stor organisation är det svårare att skapa en enhetlig, gemensam kultur 

jämfört med i en mindre organisation. 8

Den psykologiska dimensionen visar hur organisationsmedlemmarna uppfattar kulturen, om 

alla medlemmar uppfattar den på samma sätt eller ej. En stark kultur kännetecknas av att kulturen 

uppfattas på samma sätt av majoriteten av organisationsmedlemmarna. Schein menar att detta är 

beroende av organisationsmedlemmarnas gemensamma upplevelser. Intensiva upplevelser, såsom 

kriser eller stor framgång, leder till en mer sammanhållen och stark kultur. Huruvida organisationen 

har en homogen grupp medlemmar påverkar också kulturens styrka. Medlemmarna i en homogen 

grupp tenderar att uppfatta kulturen på samma sätt vilket alltså kännetecknar en stark kultur. 9

Den historiska dimensionen visar hur gammal kulturen är och hur stabil den är och har varit 

genom historien. Schein (1984) och Louis (1983) menar båda två att en stark kultur kännetecknas 

av en kultur som funnits länge samt en stabil medlemsstab, alltså att organisationen har låg 

medlemsomsättning. 10

Man kan använda sig av olika tekniker i försök att skapa en stark organisationskultur. Bang 

presenterar fem sådana, nämligen intern rekrytering, medveten inpräntning av viktiga värderingar 

6Barney 1986
7Louis ur: Bang,1994
8 Bang, 1994
9 Schein ur: Bang, 1994
10 Schein & Louis ur: Bang, 1994
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och normer, selektiv rekrytering, mekanismer som binder medlemmarna till organisationen, samt 

ritualer och ceremonier. Intern rekrytering används ofta främst i andra syften än att stärka 

företagskulturen, men det senare blir trots det i regel en följd av intern rekrytering. Det beror 

huvudsakligen på att de ledare som rekryteras internt sedan tidigare har kännedom om 

organisationen och dess kultur och kan därmed bidra till att stärka organisationskulturen. Medveten 

inpräntning av viktiga värderingar och normer kan ske till exempel genom artiklar och tal. Vanligt 

är att de implementeras i uttryck eller ”slogans”. Selektiv rekrytering leder till en mer homogen 

organisation där medlemmarna delar värderingar och normer redan sedan innan de blev en del av 

organisationen och därför har lättare att anamma och upprätthålla organisationens kultur. 

Mekanismer som binder medlemmarna till organisationen stabiliserar medlemsstaben och stärker 

därigenom kulturen. Dessa mekanismer kan vara sådant som försäkringar och lån eller löften om 

avancering inom organisationen. Ritualer och ceremonier är ofta ett sätt för organisationen att visa 

dess medlemmar vad som värderas högt. Ceremonier kan till exempel äga rum vid genomförandet 

av större affärer eller andra påtagliga framgångar.  11

1.2 Problemdiskussion 
Avsikten med studien är alltså att undersöka hur en organisationskultur ser ut, vad som utgör 

och upprätthåller den och hur den uppfattas. Är kulturen enhetlig eller splittrad inom organisationen 

och uppfattas den likadant av organisationsmedlemmarna eller ej? Sannolikt är en organisation med 

färre medlemmar mer enhetlig än en organisation med fler medlemmar. Vad är det som 

kännetecknar en stark respektive en svag organisationskultur?

I en artikel i Dagens Industri förklaras att det tidigare framgångsrika möbelföretaget Room går i 

konkurs medan Svenskt Tenn fortsätter med höga siffror. Lyxprodukterna lever vidare opåverkat av 

den svängande konjunkturen då deras segment och målgrupp fortsätter att handla. Det nämns även 

att Svenskt Tenn hade höga siffror i fjol och förväntas detsamma detta år, de fortsätter på samma 

spår som 85 år tidigare. 12 Har organisationskulturen bidragit till Svenskt Tenns framgång?

1.3 Syfte
Syftet med denna undersökning är att beskriva och förklara organisationskulturen, samt undersöka 

11Bang, 1994
12Dagens Industri 2009-11-02

5



huruvida den används i konkurrenssyfte, inom Svenskt Tenn AB.

1.4 Avgränsning
Denna studie kommer att omfatta alla medarbetare på Svenskt Tenn under hösten/vintern 

2009. Enkäten kommer att finnas tillgänglig för alla som arbetar på Svenskt Tenn, såväl i butiken 

som på kontoret, under en veckas tid. Enkätstudien avgränsas således till de medarbetare som 

arbetar under denna vecka och som väljer att svara på enkäten. Observationen avgränsas till de som 

finns på plats under observationsdagen. Enkätstudien omfattar 29 stycken respondenter. 

”Svenskt Tenn är förstås rent fysiskt först och främst vår klassiska butik på Strandvägen i 

Stockholm...Som begrepp är dock Svenskt Tenn så mycket större än allt detta sammantaget. Svenskt 

Tenn är också en idé, en livsstil, en filosofi och ett ideal, ja en kultur...det är ett unikt arv som vi på 

Svenskt Tenn idag förvaltar och varsamt förnyar för en ny tid. Just den tidlösa kvalitén i detta arv 

bevisas bäst av den senaste tidens snabbt växande intresse för Svenskt Tenn bland yngre 

generationer över hela världen. Bara det bästa har kraften att stå över tiden!” 13

Citatet ovan kommer från Svenskt Tenns egen hemsida och är ett endast ett kort utdrag ur en 

av de många färgstarka berättelser om företaget man finner där. Studien undersöker hur 

medarbetarna uppfattar organisationskulturen och hur den yttrar sig.

Svenskt tenn har funnits sedan 1924, då Estrid Ericsson öppnade butiken på strandvägen där 

hon tillverkade föremål av tenn som var högklassiga och av nyskapande design. Butiken blev en 

stor framgång. Senare utökade hon verksamheten till att även omfatta möbler och inredning, som 

visades på olika designutställningar. Under 1930-talet började hon samarbeta med en österrikisk 

formgivare vid namn Josef Frank. Detta samarbete kom att vara livet ut och var en bra blandning då 

hon hade en mycket klassisk stil, medan han var mer modern och praktiskt inriktad. Tillsammans 

gav de upphov till begreppet ”Swedish modern”, som utgör ”en ide om fria humanistiska hem långt 

från doktriner och regler där harmoni och hemtrevnad skapas med personliga och vackra ting som 

inte nödvändigtvis behöver passa ihop”. 14 Estrid Ericsson drev företaget fram till 1975 då hon sålde 

företaget till Kjell och Marta Beijerstiftelsen, som är huvudägaren än idag. Stiftelsen donerar vinst 

13 http://www.svenskttenn.se/   Tillgänglig: 2009-12-12
14             http://www.svenskttenn.se/   Tillgänglig: 2009-12-12
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till vetenskaplig forskning och kulturändamål. Svenskt Tenn har 45 fasta anställda och under 2008 

omsatte företaget 97 miljoner kronor15.16

1.5 Disposition
Kapitel 2: Presenterar de för studien valda teorierna.

Kapitel 3: Presenterar och motiverar de metoder som används i studien. 

Kapitel 4: Presenterar resultatet från studien, uppdelat i resultat från enkät respektive observation. 

Kapitel 5: Analyserar studiens resultat utifrån de valda teorierna. 

Kapitel 6: Diskuterar resultaten och analysen och presenterar slutsatser. 

15Dagens Industri 2009-11-02
16http://www.svenskttenn.se/   Tillgänglig: 2009-12-12
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2. Teori

2.1 Teoretisk referensram
Empirin från undersökningen av Svenskt Tenns organisationskultur kommer att tolkas 

utifrån tre teorier. Utvalda delar av dessa, som diskuteras nedan, kommer alltså att utgöra vår 

teoretiska referensram, Scheins tre kulturnivåer beskriver vilka beståndsdelar som utgör en kultur. 

Denna teori kommer att användas för att kartlägga de artefakter, värden och grundläggande 

antaganden som utgör Svenskt Tenns organisationskultur. Teorin om organisationskulturens två 

paradigmer används för att förstå huruvida Svenskt Tenns organisationskultur är enhetlig eller 

splittrad. Barneys teori om huruvida organisationskulturen utgör ett konkurrensmedel kommer 

användas för att undersöka just detta; alltså om Svenskt Tenn använder sin kultur som ett 

konkurrensmedel? 

2.2 Scheins tre kulturnivåer 
Edgar Schein beskriver tre nivåer av kultur, nämligen artefakter, värden och grundläggande 

antaganden. Artefakter utgörs av synliga faktorer såsom lokaler och klädsel. Denna nivå är mycket 

observerbar men ger begränsat med information om organisationskulturen. Värden är de normer och 

föreställningar som organisationsmedlemmerna ger uttryck för i situationer där specifikt 

organisationskultur diskuteras. Grundläggande antaganden är den djupaste och viktigaste delen av 

organisationskulturen. De grundläggande antagandena utgör basen till organisationsmedlemmarnas 

världsuppfattningar, normer och värderingar i vilket deras beteenden och ageranden grundar sig. 17

         Figur 1: Scheins tre kulturnivåer
Figuren visar kulturens tre nivåer där 
grundläggande antaganden utgör 
kärnan i kulturen och följs sedan av 
värden och artefakter, i den 
ordningen. 18 (av Schein ur Clegg,  
Kornberger & Tyrone, 2007)

17 Clegg, Kornberger & Tyrone, 2007
18 Clegg, Kornberger & Tyrone, 2007, s.288
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2.3 Organisationskulturens två paradigmer 
Martin och Meyerson (1985) beskriver organisationskultur utifrån två paradigmer, 

integrationsparadigmen respektive diversifikationsparadigmen. Integrationsparadigmen innebär att 

organisationskulturen anses vara konsekvent, det råder samförstånd beträffande 

verklighetsuppfattningen bland organisationsmedlemmarna och kulturen är ledarfokuserad. 

Diversifikationsparadigmen menar att kulturen är inkonsekvent, det råder inte samförstånd bland 

organisationsmedlemmarna och kulturen är inte ledarfokuserad. Denna sistnämnda paradigmen talar 

om subkulturer, alltså mindre delar av organisationen som bildar egna kulturer inom organisationen 

som helhet.19

Figur 2: Organisationskulturens 
två paradigmer
Figuren visar hur kulturen kan 
vara splittrad och uppdelad i  
olika subkulturer  
(Diversifikationsparadigmen) 
eller enhetlig och genomsyra 
hela organisationen 
(Integrationsparadigmen).20

(källa: Bang, 1994 s. 30)

2.4 Kan organisationskulturen utgöra ett konkurrensmedel?
 (Organizational Culture: Can it be a Source of Sustained Competitive Advantage?)

Denna teori förklarar att företag bör ha tre attribut för att dess organisationskultur ska kunna 

agera som en komparativ fördel för företaget. Man menar att kulturen bör vara värdefull, den måste 

agera på ett sätt som skapar värde för företaget genom till exempel högre försäljning, minskade 

kostnader och höga marginaler. Fortsatt bör kulturen vara sällsynt. Den måste innefatta aspekter 

som inte är vanliga hos andra företag. Slutligen bör kulturen vara icke möjlig att imitera. Om andra 

företag kan imitera kulturen hos ett framgångsrikt företag är kulturen inte längre en komparativ 

fördel.21

19   Bang, 1994
20  Bang, 1994 s.30
21 Barney, 1986
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“Certain organizational cultures apparently enable firms to do and be things for employees, 

customers, suppliers, and others that could not be done, or could not be done as well, by firms

without these cultures.”22 Man menar att kulturen inte bara handlar om att behålla en bra miljö hos 

medarbetare utan även att skapa ett mervärde, något som är sällsynt och speciellt, och som 

följaktligen inte går att imitera. När detta blir verklighet hos ett företag som har hög omsättning och 

vinstmarginal är det troligt att kulturen utgör en stark komparativ fördel. Men detta kan inte 

appliceras på alla företag utan bara på de företag där samtliga dessa förutsättningar finns. Om ett 

företag inte har de tre aspekter som krävs av organisationskulturen och de försöker imitera andra 

företag kommer de aldrig uppnå en högre vinstmarginal, utan på sin höjd en normal sådan.23

Företag kan ha en stark historia, där de speciella förhållanden eller förutsättningar för de 

som startade företaget har en unik betydelse. Dessa speciella erfarenheter speglar ofta 

organisationens kultur. En kombination av en unik organisationskultur och en värdefull historia ger 

förutsättningar till komparativa fördelar. Dessa två egenskaper gör det dessutom omöjligt att imitera 

organisationskulturen. ”Valuable organizational cultures may be intrinsically bound up with a firm’s 

unique history and heritage--and history defies easy imitation. This conception of culture is 

explored in Clark’s (1970,1972) notion of an organizational saga, that is, the embodiment of the 

values, symbols, and beliefs of a firm as expressed through its unique history.”24 De företag som har 

värde, sällsynthet och en unik organisationskultur som inte går att imitera måste undersöka vad det 

är som gör att dessa aspekter finns. Barney menar att de företag som innehar dessa attribut i sin 

organisationskultur bör vårda den och ha kännedom om den för att minska möjligheter till att 

“management” förstör dess komparativa fördelar.25

22 Barney, 1986 s.656
23 Barney, 1986
24 Barney, 1986 s. 659
25Barney, 1986
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3. Metod

3.1 Fallstudie
Fallstudier är ett av många sätt att genomföra en samhällsvetenskaplig undersökning på. 

Dessa olika sätt skiljer sig på flera fronter, bland annat beträffande hur många analysenheter som 

används. Fallstudier används för att undersöka ett specifikt fenomen och få djupgående kunskap och 

en helhetsförståelse om det utan avsikt att generalisera resultaten till en större population än just 

undersökningsobjektet. Populationen motsvaras alltså av hela undersökningsobjektet. I fallstudier 

kombineras ofta datainsamlingsmetoder för att få en bredare och mer mångfacetterad bild av 

undersökningsobjektet. 

Det finns dock fallstudier vars syfte är att generalisera till en större population samt att skapa teorier 

och begrepp. Dessa fallstudier är ofta fler och ingår i ett större analysprojekt där man gör 

systematiska jämförelser mellan två eller flera undersökningsobjekt. Även vid analysprojekt, där 

flera fallstudier förekommit, kallas de fortfarande för fallstudier då studierna har avsett att studera 

enskilda enheter var för sig.

Fallstudier innefattar ofta både kvalitativ och kvantitativ data. Detta då de är djupgående studier och 

därför omfattar mycket information om undersökningsobjektet.26

Svenskt Tenn anses av författarna vara en unik och intressant undersökningsenhet. Då butiken har 

överlevt under många årtionden och fortsätter vara framgångsrikt är det av intresse att undersöka 

organisationen och vad som ligger till grund för dessa framgångar. En fallstudie lämpar sig för 

denna studie då författarna söker en djupgående helhetsförståelse av organisationen och dess 

organisationskultur. Av samma anledning används, som ofta i fallstudier, kombinerade metoder för 

datainsamling. 

26 Grønmo, 2006
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3.2 Datainsamling

3.2.1 Sekundärdata
Sekundärdata innefattar information som samlas från tidigare forskning och dokumentation. 

Denna information utgör ofta förarbetet till en studie för att ge ökad förståelse i ämnet innan en 

egen studie påbörjas.27 I denna studie består sekundärdatan i huvudsak av litteratur och artiklar i 

ämnet organisationskultur samt metodlitteratur. Bland annat JSTOR och Business Source Premier 

har använts för att finna web-baserade källor och litteratur har samlats från Södertörns 

högskolebibliotek och Stockholms Stadsbibliotek. 

3.2.2 Primärdata
Primärdata är information som forskarna själva samlar i sin studie genom exempelvis intervjuer, 

enkäter eller observationer.28 Nedan kommer en beskrivning av de valda 

primärdatainsamlingsmetoderna, enkät och naturalistisk observation. Enkäten i denna studie 

innehåller elva frågor varav sju stycken är flervalsfrågor och de övriga fyra är frågor med öppna 

svar. Observationen genomförs på så sätt att forskarna närvarar på plats i Svenskt Tenns lokaler 

under en dag (2009-11-30) och antecknar relevant data. Undersökningsobjekten är medvetna om att 

de observeras men forskarna försöker att påverka situationen i så liten utsträckning som möjligt, 

exempelvis initierar forskarna inga samtal med undersökningsobjekten, men svarar självklart på 

eventuella tilltal. 

Enkäter är ett sätt att samla information av de studieobjekt man avser att studera. Enkäter 

underlättar samling och bearbetning av data. “Med tiden har det svenska språkbruket lett till att 

termen enkät kommit att betyda just frågor som besvaras med den svarandes egen hand.”29 Enkäter 

avser frågor där forskaren inte är närvarande utan att formulären kompletteras på egen hand. 

Enkäter genererar kvantitativ data. Det finns olika sätt att dela ut dessa enkäter till studieobjekten. 

Att dela ut enkäter under arbetstid kan vara en nackdel då det kan störa studieobjektens arbete 30. 

Därför har enkäter lämnats i fikarummet där personalen kan fylla i dessa under fikapausen. Detta 

har också fördelen att respondenterna kan svara på enkäten när de själva anser sig ha tid med det. 

För att försäkra respondenternas anonymitet läggs de, efter de fyllts i, i en försluten låda med ett 

inkast för enkäterna.  Studien presenteras för personalen på Svenskt Tenn under ett möte torsdagen 
27Trost & Hultåker, 2007
28Trost & Hultåker, 2007
29 Trost & Hultåker, 2007 s.9
30Trost & Hultåker, 2007
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den 26 november, där avsikten med studien förklaras. Enkäterna samlas in och datan bearbetas 

genom en datamatris där varje svar och respondent får ett värde. Genom dess värden beräknas även 

ett medeltal.

Den population som är av intresse är just alla medarbetare som arbetar för Svenskt Tenn, 

därför är urvalet de personer som svarar på enkäten. På grund av Svenskt Tenns företagsstorlek blir 

detta de medarbetare som är närvarande på Svenskt Tenn under de dagar som enkäten finns i 

personalrummet. Studien är en totalundersökning då populationen är just hela organisationen. Ett 

bekvämlighetsurval används då de personer som finns närvarande på jobbet de dagar enkäterna 

finns i personalrummet kommer att utgöra urvalet. Eftersom Svenskt Tenn är ett mindre företag med 

45 styckena fasta anställda (enligt uppgift från medarbetare) bör detta göra att det flesta kommer ha 

möjlighet att fylla i enkäterna. 

Bortfall kan tillkomma då de respondenter som innefattas av urvalet av någon anledning inte 

ingår i undersökningen, till exempel genom att de inte svarar på enkäten. Detta kan exempelvis 

hända om respondenten av någon anledning inte förstår frågan eller om en respondent inte är 

närvarande när undersökningen genomförs. Ju större bortfall som förekommer i en undersökning 

desto svårare blir det att generalisera undersökningsresultaten till populationen. I denna 

undersökning motverkas detta genom en presentation av studien och enkäten vid ett möte med 

personalen. Dessutom finns enkäterna tillgängliga för respondenterna under en hel vecka. I och med 

att populationen är tämligen liten är sannolikheten hög att en stor andel av denna kommer att utgöra 

vårt urval. Därför blir det troligen inget bortfall av betydande storlek. Enkätundersökningen kom att 

omfatta 29 respondenter, varav alla svarade fullständigt på enkäten. 

3.2.3 Naturalistisk observation 
Naturalistisk observation kommer även att användas i studien, vilken är en av de vanligaste 

insamlingsformerna för kvalitativ data. Detta innebär att man genomför observationen i 

studieobjektets naturliga miljö och att man som forskare försöker att påverka situationen så lite som 

möjligt, man är alltså passiv. Dessa observationer kan vara antingen öppna eller dolda, i detta fall är 

observationen öppen, vilket innebär att studieobjekten är medvetna om att de observeras. Fokus 

läggs på hur studieobjekten interagerar med varandra i grupp. Man tittar bland annat på olika former 
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av kommunikation och beteenden för social acceptans.31 För denna typ av datainsamling krävs att 

forskaren är flexibel då det inte går att förutsäga vad som kommer att inträffa. 32

3.3 Urval
Studiens population är alla medarbetare på Svenskt Tenn under hösten/vintern 2009, alltså 

en totalundersökning. Urvalet är de som svarar på enkäten och de som närvarar under 

observationsdagen. Detta utgör ett bekvämlighetsurval, då det blir de som är närvarande som blir 

respondenter och inte hela populationen. 

3.4 Validitet och reabilitet
Validiteten avser hur relevant den data som samlas in är i förhållande till studiens ändamål. 

Validitet delas i regel upp i inre respektive yttre validitet. Inre validitet avser huruvida det som 

undersöks stämmer överens med vad som avsetts undersökas, alltså hur välgrundade slutsatser som 

kan dras utifrån insamlingsdatan. Den yttre validiteten avser hur väl urvalet representerar 

populationen, alltså om det är möjligt att utifrån urvalet generalisera studieresultaten till 

populationen. 11  Validiteten stärks av diskussioner i seminariegruppen och med studiens handledare. 

Reabiliteten avser hur tillförlitlig den insamlade datan är. Ett sätt att testa reabiliteten kan 

vara att göra studien två gånger. Ett annat sätt är att kombinera olika metoder som både ger 

kvalitativ och kvantitativ data. I detta fall kombineras två datainsamlingsmetoder, i syfte att öka 

reabiliteten då samma fenomen undersöks från två håll. Får undersökningen fram samma empiri 

från enkäten som vid observationen så kan studiens reliabilitet anses vara hög. 33

31 Hartman, 2004
32 Grønmo, 2006 
33 Trost & Hultåker, 2007 
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4. Resultat

4.1 Enkät

4.1.1 Flervalsfrågor

Skala 5 till 1 : 5 = Ja, mycket 1 = Nej, inte alls 

Medeltal: 4,1

Som diagrammet ovan visar anser de flesta respondenter att de ha god kännedom om Svenskt Tenns 

historia. Det genomsnittliga svaret beräknas till 4,1. 28 av 29 stycken respondenter har valt ett 

svarsalternativ mellan fem och tre på en femgradig skala och 13 stycken respondenter har valt 

svarsalternativ fem, alltså att de har mycket god kännedom om Svenskt Tenns historia. Ingen 

respondent menar att de inte har någon kännedom om Svenskt Tenns historia. 
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Skala 5 till 1 : 5 = Ja, mycket 1 = Nej, inte alls

Medeltal: 4,2

En majoritet, närmare bestämt 16 stycken, av respondenterna har valt svarsalternativ fem, alltså att 

de anser att Svenskt Tenn är en mycket unik organisation. Det genomsnittliga svaret beräknas till 

4,2. 27 stycken respondenter har valt svarsalternativ mellan fem till tre. Endast två respondenter 

menar att Svenskt Tenn är en lite eller inte alls unik organisation.

Tycker du personligen om Svenskt Tenns produkter?

 

Skala 5 till 1: 5 = Ja, mycket 1 = Nej, inte alls 

Medeltal: 4,8

En övervägande majoritet, 23 av 29 stycken respondenter tycker personligen mycket om Svenskt 

Tenns produkter. Det genomsnittliga svaret beräknas till 4,8. Ingen respondent har valt ett lägre 

alternativ på skalan än tre, endast en respondent har svart alternativ tre.

16

Tycker du att Svenskt Tenn är en unik organisation?



 

Skala 5 till 1: 5 = Ja, mycket 1 = Nej, inte alls
Medeltal: 4,3

Lite drygt hälften av alla respondenter uppger att de känner samhörighet med sina medarbetare och 
det genomsnittliga svaret beräknas till 4,3. Två stycken respondenter uppger att de känner lite 
samhörighet med sina medarbetare (svarsalternativ två), men ingen respondent har valt 
svaralternativ ett, alltså att de inte känner någon samhörighet med sina medarbetare.

 

Tyc ker du  att S venskt  Tenn  har  en stark  organi sations kultur?  
 

 

Skala 5 till 1: 5 = Ja, mycket 1 = Nej, inte alls 0 = ingen åsikt
Medeltal: 3,1  

Drygt hälften av respondenterna har i denna fråga valt svarsalternativ fem eller fyra alltså att de 
anser att Svenskt Tenn har en mycket eller ganska stark organisationskultur och det genomsnittliga 
svaret beräknas till 3,1. Tre respondenter menar att Svenskt Tenns organisationskultur är lite stark 
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och två stycken menar att organisationskulturen inte är stark alls. Fem stycken respondenter har 
ingen åsikt i frågan.

4.1.2 Öppna frågor
 
Varför arbetar du på Svenskt Tenn?

Detta var en öppen fråga där respondenterna fritt fick formulera sina svar. En stor majoritet 

av svaren på denna fråga är starkt positivt betingade. Ett fåtal, cirka tre stycken, ger svar av neutral 

art såsom ”jag måste ha lön” eller ”jag behöver ett extrajobb”. En respondent har ej svarat på 

frågan. Exempel på de mest utmärkande svaren ges nedan:

• ”Det är helt underbart!”

• ”För det är det bästa stället i världen.”

• ”Jag är Svenskt Tenn.”

• ”För jag älskar historien, produkterna och bredden i sortimentet. Samt att det är så 

mycket utställningar etcetera hela tiden. De som arbetar här brinner för varumärket.”

Det som främst återfinns i övriga svar är ord som roligt, utvecklande och intressant.

Beskriv Svenskt Tenn i tre ord

Det ord som listas flest gånger är kvalitet, vilket tio stycken respondenter använder för att 

beskriva Svenskt Tenn. Andra återkommande ord är bland andra unikt som nämns åtta gånger, 

tidlöst som nämns sex gånger samt vackert/fint och design som nämns fem respektive fyra gånger. 

Övriga ord som nämns mer än en gång är kultur, lyxigt, inspirerande, magi, klassiskt, överraskande, 

trevligt, hierarkiskt, tradition, historia och roligt.

4.2 Observation 
Det första som slår oss när vi anländer till Svenskt Tenns butik på Strandvägen i Stockholm 

är hur det inte känns som just det, en butik, utan snarare som ett museum. Innan butiken öppnade 

stod ett tiotal personer utanför dörren och väntade ivrigt på att få komma in i butiken. Det talas med 

dämpade röster, både bland personal och kunder och ljudet från steg dämpas av den fläckfria 

mattan. När en av kundernas mobil ringer svarar denne snabbt och nästintill viskar ”jag ringer dig 
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senare”. Det första som möter kunderna innanför dörren till butiken är ett stort plakat med 

information om Estrid Eriksson och Svenskt Tenns historia. I bokhyllorna står böcker om Estrid. 

Överallt syns företagets “logotype” som är densamma som när företaget startade för cirka 85 år 

sedan. Känslan av att befinna sig i ett museum blir som starkast när man befinner sig i den så 

kallade utställningen, en avdelning av butiken där möbler och produkter ställs ut tillsammans med 

konst och diverse andra lånade ting till att likna en viss miljö. Den nuvarande julutställningen 

föreställer sex hem och deras olika julfiranden. Men museumkänslan är inte begränsad endast till 

utställningen. Även i resten av butiken är produkterna noga utplacerade och kombinerade, och du 

finner i stort sett inga förpackningar på hyllorna, bara visningsexemplar. I vaserna står blommor, 

glasen står på brickor tillsammans med matchande karaffer, i ljusstakarna sitter ljus och så vidare. 

Vid varje kassa sitter en liten mässingstavla med nummerlappar i gammaldags stil som rivs av från 

ett block. Svenskt Tenns historia är i ständig fokus, under en timme i butiken hör vi Estrid Erikssons 

namn nämnas inte mindre än tre gånger i samtal mellan personal och kunder. Dessa samtal är, såväl 

som de personalen sinsemellan, väldigt artiga och sakliga. Personalen verkar ha väldigt god 

kännedom om de olika produkterna. Vi observerar en kund som förklarar att han letar efter en 

ljusstake som han beskriver ytterst fåordigt och abstrakt. Säljaren går trots det utan att tveka och 

hämtar en ljusstake som visar sig vara den mannen sökte. Butiken är uppdelad i olika avdelningar 

med separata kassor. Personalen arbetar på en specifik avdelning i taget. En medarbetare berättar för 

oss att de som arbetat länge i butiken i regel uteslutande arbetar på en specifik avdelning medan de 

nyare medarbetarna ibland byter mellan avdelningarna. De samtal vi observerar mellan personalen 

är nästan uteslutande arbetsrelaterade. Personalen är klädd i svart och nästan alla bär kavaj. Även 

den administrativa personalen, som arbetar på kontoret en trappa upp från butiken följer samma 

klädkod. Historien och traditionen återspeglas även i presentinslagningen. Alla paket ser likadana ut 

och har så gjort sedan butikens öppnande. På en hylla i ett personalutrymme står paket uppradade 

för att visa hur de ska se ut. Uppe på kontorsvåningen kryllar det även där av Svenskt Tenns 

produkter och ett mötesrum pryds av en hyllning till Estrid Eriksson i form av ett gigantiskt foto av 

henne tillsammans med sina favoritföremål. På anlagstavlan sitter en mängd artiklar om Svenskt 

Tenn från olika tidningar. Inför julhandeln har personalen ett särskilt budgetmål som visas på en stor 

affisch som fylls i vartefter försäljningen ökar. När denna kommit upp i en viss nivå belönas 

personalen kollektivt med en present. 
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I samband med observationen fördes det samtal med några organisationsmedlemmar 

angående organisationen och dess kultur. En medarbetare påpekade att Svenskt Tenn är en stiftelse 

där vinst går till välgörande ändamål så som, till exempel forskning. Detta är något som alla 

medarbetare är medvetna om. Medarbetaren påpekar att detta har använts som ett argument för 

prissättningen när kunder ber om rabatter. Personalen påpekar att vinsten går till välgörande 

ändamål och motiverar därmed kunden till att vilja betala fullt pris. 

Ett samtal berörde det generationsskifte som pågår i organisationen. Många medarbetare 

som har arbetat länge går i pension och ersätts med ny personal. Medarbetaren i fråga nämner att en 

av organisationens grundpelare är dess “anda” som grundas i Svenskt Tenns historia och då främst 

baserat på organisationens grundare Estrid Ericssson. Den största delen av denna “anda” handlar om 

design, vilket också var Estrid Ericssons stora passion, och att få denna att leva vidare. Det påpekas 

också hur viktigt det är att historien och denna “anda” förs vidare till den nya generationens 

medarbetare och att det arbetas aktivt för att åstadkomma detta. Svenskt Tenn har också en 

intendent vars huvudsakliga arbetsuppgifter, enligt honom själv, “är att sprida och utbilda om 

organisationens unika historia, design och filosofi internt respektive externt”. Han menar att just det 

som nämns ovan, att föra Svenskt Tenns “anda” och kultur vidare, är mycket viktigt för honom 

personligen och för organisationen som helhet. Detta sker till exempel genom intern utbildning och 

möten. Vidare nämns att Svenskt Tenn har ett stort arkiv av bland annat möbler och textilmönster 

som de äger ensamrättigheter till. Dessa tas fram och återanvänds efterhand i butiken.
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5. Analys

5.1 Scheins tre kulturnivåer

Enligt Schein består kultur av tre nivåer, nämligen artefakter, värden och grundläggande 

antaganden.34 Studien visar att artefakterna i Svenskt Tenns organisationskultur främst är klädsel, 

produkter och design, paketinslagning, företagets ”logotype” och Estrid Eriksson. Som nämns i 

observationsresultatet är alla organisationsmedlemmar klädda på ett mycket liknande sätt, strikt i 

svart och ofta med kavaj. Många av Svenskt Tenns produkter kan dateras bak till företagets start på 

1930-talet. Resultatet visar att medarbetarna på Svenskt Tenn i mycket stor utsträckning personligen 

tycker om produkterna (23 av 29 stycken respondenter har valt svarsalternativ 1, alltså att de tycker 

mycket om Svenskt Tenns produkter). Produkternas betydelse för kulturen i form av artefakt är 

extra stark i och med den traditionsenliga, tidlösa men samtidigt nyskapande designen som i sig 

representerar företagets historia och kultur. Som vår bakgrundsforskning visar (se Fallbeskrivning) 

har organisationen gett upphov till det världskända begreppet “Swedish modern” vilket ytterligare 

visar på hur produkterna och designen är en stor del av organisationen och dess kultur. 

Paketinslagningen är som sagt mycket noggrann och alla paket ska se likadana ut, samt se likadana 

ut som de har gjort under hela tiden butiken funnits, alltså är det en artefakt som är lika gammal 

som organisationen i sig. Vad gäller företagets ”logotype” är den flitigt representerad i Svenskt 

Tenns lokaler, såväl i butiken som på kontorsvåningen och är, precis som paketinslagningen, en 

artefakt som funnits sedan organisationens begynnelse. Estrid Eriksson kan också sägas vara en 

artefakt i den benämnelsen att hon fungerar som en symbol för organisationens kultur och historia. 

Det finns många bilder av henne och information om henne utspritt i lokalen. Lokalen i sig är även 

den en artefakt. Det nämns under resultat hur lokalerna är utformade som ett museum snarare än en 

butik.

Värden är enligt Schein sådant som organisationsmedlemmarna gör uttryck för i 

diskussioner om just kulturen.35 I enkäten om organisationskulturen ombeds respondenterna att 

beskriva Svenskt Tenn i tre ord. De ord som nämns mer än en gång är kvalitet, unikt, tidlöst, 

34  Clegg, Kornberger & Tyrone, 2007
35 Clegg, Kornberger & Tyrone, 2007
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vackert/fint, design, kultur, lyxigt, inspirerande, magi, klassiskt, överraskande, trevligt, hierarkiskt, 

tradition, historia och roligt. Då fler respondenter använder just dessa ord för att beskriva 

organisationen kan de anses vara kulturella värden. De används för att beskriva organisationen i ett 

kulturellt perspektiv. Ett av dessa ord är också just kultur.

Grundläggande antaganden är enligt Schein den viktigaste delen av kulturen, då dessa är 

basen för organisationsmedlemmarnas världsuppfattningar, normer och värderingar och i stor grad 

påverkar deras beteende. Schein påpekar att de grundläggande antagandena är svåra att observera, 

men att det kan spekuleras i vilka de är utifrån organisationsmedlemmarnas beteende och vilka 

normer och värderingar de ger uttryck för.36 Många respondenter använde ordet unikt för att 

beskriva Svenskt Tenn, och en majoritet ansåg att Svenskt Tenn är en mycket unik organisation. Att 

Svenskt Tenn är en unik organisation kan således antas vara ett grundläggande antagande. Historia 

är också ett återkommande ord i studien, många av respondenterna menade att de hade god 

kännedom om Svenskt Tenns historia och det var också ett av de ord som nämndes mer än en gång i 

enkäten för att beskriva organisationen. Detta kan också kopplas till den tidigare nämnda 

museumkänslan i butiken, vilket bland annat beror på den tydliga kopplingen till organisationens 

historia i form av information och historiska föremål. Således kan även vikten av historia vara ett 

grundläggande antagande. Detta antagande förstärks ytterligare av enkätstudien som visar att 21 av 

29 stycken respondenter anser sig ha mycket eller ganska god kännedom om Svenskt Tenns historia. 

Dessutom uppges historien i enkäten som en anledning för respondenter att arbeta på Svenskt Tenn. 

Företaget drivs, som tidigare nämnts, som en stiftelse där vinsten går till välgörande ändamål. Som 

empirin visar är personalen väl medvetna om detta och påpekar det i sin tur gentemot kunder. 

Ytterligare ett grundläggande antagande kan således antas vara att organisationen tjänar i 

välgörande syfte. Den museumkänsla som nämns ovan förstärks även av den dämpade talnivån som 

råder i butiken. Likaså i att lokalerna är mycket välstädade och ordningsamma. Personalen talar 

artigt med varandra och kunder. Detta tyder på exklusivitet och lyx som ett grundläggande 

antagande, begrepp som även tas upp som kulturella värden. Enkätfrågan om varför respondenterna 

arbetar på Svenskt Tenn fick väldigt positiva svar som visar att medarbetarna är glada och stolta 

över att vara en del av organisationen. De ord de använder hyser av prestige och stolthet. Ett 

36 Clegg, Kornberger & Tyrone, 2007
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grundläggande antagande kan således vara att det är någonting positivt och prestigefyllt att arbeta 

på Svenskt Tenn.

5.2 Organisationskulturens två paradigmer

Martin och Meyerson (1985) menar att organisationskultur kan förstås utifrån två 

paradigmer, integrationsparadigmen respektive diversifikationsparadigmen. Studien visar att 

Svenskt Tenns organisationskultur till huvudsak kan förstås utifrån den förstnämnda av dessa två, 

det vill säga integrationsparadigmen.37 Detta då respondenternas svar på enkäten till stor del 

stämmer överens med varandra i de flesta frågor. Diversifikationsparadigmen kännetecknas av att 

organisationen består av så kallade subkulturer, alltså att organisationen är indelad i olika grupper 

med separata kulturer. Detta finner vi inte vara fallet på Svenskt Tenn. Dels då 

organisationsmedlemmarna, som sagt, verkar förhållandevis överens om hur organisationskulturen 

ser ut och dels då det är en tämligen liten organisation med få medlemmar samt att hela 

organisationen är stationerad i samma lokaler. 23 av 29 stycken respondenter uppger att de känner 

mycket eller ganska mycket samhörighet till sina medarbetare. Denna empiri förstärker ytterligare 

påståendet om att organisationskulturen är enhetlig och alltså förstås bäst utifrån 

integrationsparadigmen. 

5.3 Kan organisationskulturen påverka konkurrenskraften?

Enligt denna teori bör en organisation ha tre attribut för att företaget ska kunna dra nytta av 

kulturen som en komparativ fördel. Dessa tre attribut är att kulturen ska vara värdefull, sällsynt och 

icke möjlig att kopiera38. Den artikel från Dagens Industri som nämns i problemdiskussionen 

påvisar att Svenskt Tenn fortsätter att vara framgångsrikt och öka sin omsättning trots dåliga 

ekonomiska tider, vilket troligen kan bero på kulturen, vilken därmed blir värdefull. Detta baseras 

på att studiens resultat visar på att Svenskt Tenns kultur är stark och en viktig del av organisationen. 

Studiens empiri visar tydligt på att Svenskt Tenn och dess kultur är unik, alltså sällsynt. 16 stycken 

respondenter i enkätstudien anser att Svenskt Tenn är en mycket unik organisation (svarsalternativ 
37Bang, 1994
38Barney, 1986
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1) och 5 stycken respondenter anser den vara ganska unik (svarsalternativ 2), alltså totalt 21 av 29 

stycken respondenter menar att det är unik organisation. Dessutom är unik ett av de mest 

förekommande orden i den öppna frågan “Beskriv Svenskt Tenn i tre ord” (fråga 11).

Enligt teorin ”Kan organisationskulturen påverka konkurrenskraften” innebär en kombination av en 

unik organisationskultur och en värdefull historia att organisationskulturen inte går att imitera. 

Empirin visar att organisationen har en stark och betydelsefull historia, både genom enkäten där en 

majoritet av respondenterna anger att de har en god kännedom om historien samt genom 

observationen och samtal medarbetarna. I och med denna starka historia och att 

organisationskulturen är unik (vilket tidigare påvisats) kan denna teori lämpligen appliceras på 

Svenskt Tenn som organisation och slutsatsen dras att Svenskt Tenns organisationskultur inte går att 

imitera. De ensamrättigheter Svenskt Tenn har på sina produkter försvårar ytterligare imitation.
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6. Slutsats/diskussion 

Svenskt Tenn skiljer sig från de flesta andra organisationer då de har en såpass stark historia 

som dateras bak till 1930-talet. Historien har i denna studie visats sig vara en stor och viktig del i 

organisationen och dess kultur. Under observationen iakttogs en mängd historiska symboler, varav 

många kopplade till företagets grundare, Estrid Eriksson. Dessutom bidrar den tidigare nämnda 

museumkänslan som råder i butiken till en stark historisk medvetenhet. Det faktum att företaget har 

en intendent vars huvudsakliga arbetsuppgift är att sprida och utbilda om bland annat 

organisationens historia stärker ytterligare påståendet om att historien är en viktig del av 

organisationen och organisationskulturen. I samtalet med intendenten nämns uttryckligen vikten av 

att den historiska andan förs vidare till nya generationer inom organisationen, samt också extern till 

kunder och andra intressenter. Enkätstudien visar att organisationsmedlemmarna har god kännedom 

om historien och att de ofta använder ordet historia för att beskriva Svenskt Tenn. 

Som nämns i analysen fortsätter Svenskt Tenn att vara en framgångsrik organisation trots det 

dåliga ekonomiska klimatet. På grund av detta och genom studien kan slutsatsen dras att Svenskt 

Tenns organisationskultur är värdefull. 

Svenskt Tenn är en unik och sällsynt organisation. Detta påstående grundas i den unika 

historien, som nämns ovan. Enkäten visar att majoriteten av organisationsmedlemmarna anser att 

Svenskt Tenn är unikt och dessutom är “unik” ett av de mest förekommande orden i svaren på 

frågan “Beskriv Svenskt Tenn i tre ord”. Då Svenskt Tenn har ensamrätt på design och produkter är 

det inte möjligt för konkurrenter att kopiera dessa vilket gör även produkterna unika. 

Studien har visat att Svenskt Tenns organisationskultur är värdefull, sällsynt/unik och 

omöjlig att imitera. Att kulturen inte går att imitera beror på en mängd faktorer, bland just det att 

den är värdefull och sällsynt. Dessutom bidrar historien till detta, som nämns i analysen. Dessa tre 

attribut är de som Barney nämner i artikeln “Organizational Culture: Can it be a Source of 

Sustained Competitive Advantage?”. Studien visar att Svenskt Tenn uppfyller dess tre attribut och 

kan därför, enligt teorin, använda sin organisationskultur som ett konkurrensmedel. Studien visar 
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också att så är fallet. Att organisationskulturen kan användas som ett konkurrensmedel tyder även 

på att den är stark. 

Studien visar att Svenskt Tenn har en enhetlig organisationskultur utifrån de frågor som 

ställdes i enkäten, “känner du samhörighet till dina medarbetare?” och “tycker du personligen om 

Svenskt Tenns produkter?” Många respondenter har genom empirin visats känna samhörighet till 

sina medarbetare vilket tyder på att de delar många grundläggande föreställningar och värderingar 

och därmed kan det tolkas som att de har en enhetlig kultur. Detta stärktes också genom att många 

angav samma ord eller synonymer vid beskrivningen av Svenskt Tenn (fråga 11). En slående 

majoritet tycker personligen om Svenskt Tenns produkter. Detta tyder på att de även har en positiv 

personlig koppling till organisationen och eftersom denna delas av så många medarbetare stärker 

det påståendet om att kulturen är enhetlig. Det kan tänkas viktigt att medarbetare tycker om de 

produkter de arbetar med för att kunna identifiera sig med organisationen och bidra till att skapa en 

enhetlig organisationskultur.

Martin och Meyerson säger i sin teori om organisationskulturens två paradigmer att en 

organisationskultur antingen kan vara enhetlig eller splittrad.39 Är den enhetlig förstås den utifrån 

integrationsparadigmen och när splittrad utifrån diversifikationsparadimgen. Svenskt Tenns 

organisationskultur har visats vara enhetlig genom empirin och förstås därför med 

intergrationsparadigmen. En enhetlig kultur bör vara starkare än en splittrad sådan. Svenskt Tenn 

har då en stark organisationskultur.

I enkäten ställs frågan om huruvida medarbetarna tycker Svenskt Tenn har en stark 

organisationskultur. 16 av 29 respondenter uppger att de tycker organisationskulturen är mycket 

eller ganska stark. Utifrån övrig empiri tolkas organisationskulturen som mycket stark. Att resultatet 

av denna fråga inte tydligt visar att många medarbetare tycker att organisationskulturen är stark kan 

bero på att frågan missförstås. Organisationskultur är ett akademiskt ord som sällan används i 

vardagligt tal. Det kan vara att medarbetarna inte är bekanta med begreppet organisationskultur och 

dess innebörd. Denna tes förstärks av att intendenten använder ordet “anda” som synonym till 

kultur. Intendenten är den som huvudsakligen arbetar med att förmedla kulturen och därför är 

39 Martin och Meyerson ur Bang, 1994
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troligen “anda” ett välkänt begrepp i organisationen. Det kan på grund av detta diskuteras huruvida 

“anda” skulle ha varit ett mer lämpligt begrepp att använda i enkäten.

Ett intressant moment under studiens gång är de öppna enkätfrågorna. Här gavs medarbetarna en 

möjlighet att fritt välja uttrycka vad de tycker och förknippar med Svenskt Tenn. De färgstarka 

svaren som framkom var så väl förvånande som fascinerande. Personalen uttycker en 

överväldigande och särskild inställning till Svenskt Tenn. När de frågas varför de arbetar på Svenskt 

Tenn kan fler enkla och neutrala svar som “jag trivs på mitt arbete” och “måste ha lön” förväntas. 

Endast ett fåtal svar var av denna sort. Majoriteten av svaren var betydligt mer välformulerade och 

genomtänkta. Några av de mest utmärkande som tidigare nämnts är dessa: 

• ”Det är helt underbart!”

•  ”För det är det bästa stället i världen.” 

• ”Jag är Svenskt Tenn” 

• ”För jag älskar historien, produkterna och bredden i sortimentet. Samt att det är så mycket 

utställningar etcetera hela tiden. De som arbetar här brinner för varumärket. “

Dessa ger en bild av en väldigt stark och positivbetingad kultur. Just att medarbetarna får 

möjlighet att själva formulera och att dessa svar är resultatet visar än en gång på Svenskt Tenns 

speciella och rotfasta organisationskultur. Detta kan tyda på att medarbetarna är motiverade och 

genuint intresserade i sitt arbete. Många organisationer kämpar med att genom kultur eller andra 

medel motivera sina anställda. Vare sig organisationskulturen skapas medvetet eller omedvetet antas 

den här ha en stor betydelse för organisationsmedlemmars motivation och engagemang. Många 

anställda på Svenskt Tenn verkar engagerade i och trivs med sitt arbete då de har arbetat där under 

en längre tid, upp till 12 år. 

Schein menar att den viktigaste nivån av kultur är de grundläggande antagandena. Dessa är dock 

svåra att observera men går att spekulera utifrån anställdas beteende, värden och artefakter. Då 

värdena och artefakterna ter sig tydliga samt att kultur är väldigt enhetlig och stark blir det möjligt 

att identifiera troliga grundläggande antaganden. Dessa lyder som följer; organisationen är unik, 

vikten av historia, organisationen tjänar i välgörande syfte, exklusivitet och lyx, samt att det är 

någonting positivt och prestiegefyllt att arbeta på Svenskt Tenn.
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Svenskt Tenns organisationskultur kan sägas vara av särskild art. Vidare dras slutsatserna att 

organisationskulturen är stark och enhetlig samt att den uppfattas på liknande sätt av 

organisationsmedlemmarna. Det finns en känsla av att Svenskt Tenn har funnit något som många 

företag idag eftersträvar. Ända sedan Svenskt  Tenns start under 30-talet har de tagit nogrann vara 

på dess kultur och aktivt arbetat med att föra andan vidare. Som nämnts tidigare fortsätter Svenskt 

Tenn vara framgångsrik i världens ekonomiska turbulens. Utifrån studien konstateras att 

organisationskulturen fungerar som ett konkurrensmedel för Svenskt Tenn och snarast liknar ett 

framgångsrecept. Slutsatsen dras således att organisationskulturen är mycket värde- och 

betydelsefull för Svenskt Tenn.
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