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Förord 

Vi vill tacka alla som har bidragit till vår studie i organisationskultur. 

Vi vill börja med att tacka vår handledare, Jan Öhrming, som hjälpt oss med vår studie 

genom att vägleda oss under arbetets gång. Vi vill också passa på och tacka våra opponenter 

som har hjälpt oss med validering av data och med feedback. Sist, men inte minst, vill vi 

samtliga på Detail Group för deras tålamod med alla våra frågor och deras generositet med 

tid. Er öppenhet och ert engagemang har varit till stor hjälp för oss under vår arbetsprocess. 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

  



 

!

 

Sammanfattning 

Organisationskulturen är i grund och botten det som styr beteendet i organisationer. En 

organisationskultur som reflekterar den ”image” man i företaget vill bygga upp kan därför 

vara en enorm konkurrensfördel, intresset för att styra och kontrollera kulturen har därmed 

fått ett stort intresse. Grunden för organisationskulturen skapas genom gemensamma 

erfarenheter ifrån handlande i olika situationer. Handlanden som återupprepat visat sig ge 

positiva resultat blir tillslut självklarheter och därmed en del av kulturen. Vad händer när 

organisationen är ung och saknar längre gemensamma erfarenheter? Innebär det att man 

saknar en organisationskultur?  

 

Vi har i vår studie tittat på en organisationskultur i begynnelsen. Objektet för vår studie har 

varit företaget Detail Group, som grundades 2011. Utifrån teorier ifrån Edgar Schein (2010) 

har vi undersökt huruvida det går att tolka fram ett mönster som kan definieras som nivåer av 

en organisationskultur. Vidare har vi också tittat på hur ledaren/grundaren för organisationen 

använder sig av olika mekanismer för att påverka kulturen.  

 

Genom intervjuer och observationer på plats har vi tolkat fram gemensamma normer för hur 

man gör saker inom organisationen som tycks tagna för givet. Att normerna ses som 

självklara och inte ifrågasätts ger oss anledning att tro att det finns djupare kulturella 

antaganden som ligger bakom dessa. Därmed följer det definitionen på organisationskultur. 

Vi tycker oss därför kunna påstå att organisationskultur även finns i yngre organisationer och 

att den i allra högsta grad påverkas av grundaren till företaget eller ledaren för organisationen.  

 

Även om vi tycker oss ha besvarat vår frågeställning om huruvida organisationskultur 

existerar i yngre organisationer så lämnar studien oss fortfarande med frågor kring hur 

kulturella antaganden skapas. Eftersom de gemensamma erfarenheterna som organisation är 

begränsade ger det oss anledning till att vara kritiska till att det är grunden för hur 

organisationskultur skapas. Vi kan inte heller hitta något som med säkerhet styrker detta. 

Kanske är det så att kulturen i begynnelsen snarare baseras på bristande erfarenheter om att 

ett handlande inte skulle vara till förmån för organisationen än motsatsen.    
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Organisationskultur 
“Kultur kan bäst förstås som något som refererar för djupt liggande, till dels omedvetna 

innebörder, idéer och symboler”. Den beskrivningen ger Mats Alvesson (2009) i sin bok 

Organisation och ledning. Kulturen ses som ett system av gemensamma symboler och 

innebörder. Detta system ger oss regler som styr hur vi tänker och handlar inom en organisation 

och dem medel där de formas och kommer till uttryck. Kulturen blir därför viktig när vi ska 

förstå sociala företeelser, processer och beteenden.1 Om vi förstår kulturen så kan vi bättre förstå 

människors agerande och bättre förstå oss själva.2  

 

Schein skriver i sin artikel ”The Role of the Founder in the Creation of Organizational Culture” 

(1983) att för att det ska finnas en organisationskultur så måste det finnas en organisation i den 

mening att det är ett antal individer som interagerar med varandra i syftet att uppnå ett mål. Det 

är grundaren till organisationen som med sin personlighet formar gruppens kultur. 

Organisationskulturen finns dock inte förrän man har en gemensam historia där man överlevt 

diverse kriser och hittat lösningar för hur man ska hantera den externa problematiken med 

anpassning till omgivningen och den interna problematiken med relationerna inom 

organisationen. Organisationskulturen är mönstret av grundläggande antaganden som 

organisationen tagit till sig efter att ha lärt sig hantera sin externa och interna problematik. 

Endast de lösningar som fungerat väl för företaget är de som blir ansedda som det ”rätta” sättet 

att tänka, uppfatta och känna i förhållande till de problemen.3 

 

 Det har gjorts studier om organisationskultur ända sedan 1940-talet men det är först på 1980-

talet som det fick ett brett intresse, med inriktning främst på företagskultur. Det blev en central 

uppgift för företagsledare att försöka styra de anställdas idéer och föreställningar. Det var nya 

organisationsformer, inspirerade av dem Japanska framgångarna på världsmarknaden, som gav 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Alvesson, Mats. Organisationskultur och ledning (Malmö: Mats Alvesson och Liber AB, 2009)  
2 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010)  
3 Schein Edgar H. The Role of the Founder in the Creation of Organizational Culture (Massachusetts 
Insitute of Technology, 1983) 
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upphov till intresset. Byråkrati och hierarki ansågs inte lika effektiva styrmedel och istället blev 

idéer och värderingar viktigare som kontrollfunktioner. På den tiden såg man på företagskultur 

som en universell medicin mot alla organisatoriska problem.  

Intresset för ämnet är fortsatt starkt än idag men dock något mer nyanserat. Det tycks vara främst 

i unga, kunskapsintensiva företag som har ett praktiskt intresse för företagskultur. Orsaken är att 

dessa företag är beroende av medarbetare med höga kvalifikationer och ser kulturen som ett 

medel för att skapa motivation och engagemang hos sina anställda. Förutom att använda kulturen 

som ett medel för att behålla sina anställda så blir den likväl viktigt i arbetet att attrahera rätt 

kompetens. 4 

 

Flera företag använder rekryteringsprocessen för att gallra ut dem kandidater man inte tror passar 

in i företagskulturen och som en möjlighet att forma kommande medlemmar av den. Bergström 

och Knights (2006) skriver i sin artikel om en rekryteringsprocess där man ser den arbetssökande 

som ett subjekt som ska formas efter företagets verksamhet och kultur. Man kallar det för en 

subjektifiering av den arbetssökande. Subjektifieringen av kandidaten sker i tre faser under 

anställningsprocessen. Först genom att förstå och acceptera arbetsförhållandena som presenteras. 

Sedan genom att själv förhålla sig till informationen angående arbetet och ta ställning till om 

man sympatiserar med villkoren. I den sista fasen sorteras kandidater som anses motstridiga till 

företagskulturen bort.5   

 

Störst uppmärksamhet av idén om organisationskultur handlar just om att se det som en 

komponent för styrning av företag. Bakom synsättet finns en önskan om att få hela 

organisationen att arbeta åt samma håll med hjälp av idémässiga medel som föreställningar och 

värderingar. Det här intresset har lett till att företagsledningar ofta lägger stort vikt vid att 

formulera visioner och företagsvärderingar trots att väldigt lite tyder på att de faktiskt har någon 

påverkan på kulturen.  

 

Det talas ofta i managementlitteratur och i massmedia om en pågående förändring som går allt 

fortare där företagens förmåga att anpassa sig till förändringen är avgörande. Det finns dock 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Alvesson, Mats. Organisationskultur och ledning (Malmö: Mats Alvesson och Liber AB, 2009)  
5 Bergström, Ola & David Knights, 2006, Organizational discourse and subjectivity: Subjectification during 
processes of recruitment, Human Relations, 2006 59: 351-377 
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väldigt lite som tyder på att detta är en korrekt beskrivning av verkligheten. Man pratar om 

kunskapssamhället, den nya ekonomin, kundernas föränderliga beteende och globalisering. 

Systematiska studier som gjorts på en grupp företag mellan 1992-1996, visar dock att 

förändringen som ägt rum varit mycket liten. Till exempel kan man se att hierarkin är fortsatt 

stark som organisationsstruktur, trots att man ofta pratar om att organisationer blir allt mer 

platta.6  

 

Även Hatch och Schultz (2008) väljer att se samhället som att stora förändringar ägt rum. 

Faktorer som bl a globalisering och teknologisk utveckling pekas ut som viktiga bidrag till en allt 

större konkurrens. Konkurrensen gör företagens varumärke till bland det viktigaste i företagens 

framgång. ”Branding” eller varumärkesbyggande, blir ett viktigt konkurrensmedel för att skilja 

sin produkt/tjänst från andra likartade på marknaden. I det arbetet så blir organisationskulturen 

mycket väsentlig och beskrivs som en “tyst partner”. Tyst i den bemärkelsen att den största delen 

av kulturen inte är uttalad, utan sker omedvetet (i det tysta). Trots att den är “tyst” så har den, 

som vi tidigare nämnt, en stor makt över oss. Kulturen är det som styr hur vi agerar i “vanliga 

fall”, ofta när vi agerar omedvetet och utan att tänka. Därmed så kommer kulturen hos dem 

anställda i ett företag att styra hur arbetet utförs. Eftersom dem anställda ofta är företagets 

ansikte utåt, så kommer det oundvikligen påverka bilden av varumärket, företagets ”branding”. 

Det finns därför en tydlig koppling mellan företagets varumärke och företagets 

organisationskultur. För att kunna arbeta med varumärkesbyggandet effektivt krävs därför att 

man antingen anpassar organisationskulturen till den image man vill bygga kring varumärket, 

eller tvärtom.7  

 

Eftersom kulturen på många sätt verkar utan att vi är medvetna om det så har den en stor makt 

över oss.8 Mycket av det som ligger i vår kultur uppfattar vi som neutrala sanningar och 

ifrågasätter dem därmed inte. Ibland kan det också handla om en ovilja eller rädsla att ifrågasätta 

då det innebär att man ifrågasätter hela organisationens värderingar och därmed riskerar att 

“straffas” genom att bli utesluten ur gemenskapen. Dessa sanningar kan även begränsa i den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Alvesson, Mats. Organisationskultur och ledning (Malmö: Mats Alvesson och Liber AB, 2009) 
7 Hatsch, Mary Jo och Schultz, Majken. Taking Brand Initiative ( San Francisco: Marry Jo Hatch and 
Majken Schultz 2008)  
8 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010)  
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mening att de leder till ett “grupptänkande” där man har svårt att tänka i nya tankebanor och 

därmed svårare för förändring. 9 

 

Bowles beskriver i sin artikel (1997) management som en myt vi lever efter idag i Västvärlden. 

Han liknar den vid våra tidigare religiösa myter. Liknelsen handlar om hur vi uppfattar myten 

som given, en neutral sanning. Vi ifrågasätter inte värderingarna som kommer med myten, som t 

ex effektivitet, lönsamhet och konkurrens, även om dessa värderingar även innebär skada för oss 

och vår planet. De värderingarna bidrar till att vi utarmar vår planet och till slut, menar Bowles 

(1997), och utrotar oss själva. Om vi inte lever efter dem, eller skulle ifrågasätta dem, så hamnar 

vi utanför och riskerar att inte uppnå status och framgång. Status och framgång, enligt denna 

kulturella myt, är vårt “förlovade land” dit alla lyckade människor når. Artikeln beskriver hur 

starkt grepp vår kultur har om oss och hur svårt det är att distansera sig själv från den.10 

Kulturen är inte konstant, den förändras hela tiden. Dock förändras den inte med den hastighet 

som kan uppfattas i den allmänna beskrivningen. Kulturen påverkas av förändrade idéer i 

samhället om auktoritet, könsroller, managementidéer och hur uppmärksamheten riktas till olika 

fenomen. Det vill säga de idéer, värderingar och symbolism som delas av större grupper 

människor, macrokulturen. Förändringen sker hela tiden, men mycket långsamt. Även 

organisationerna förändras, i takt med att den sociala verkligheten förändras, eftersom den. 

Därför krävs det att man som företag är uppmärksam på dessa förändringar när man ger sig in i 

arbetet att försöka påverka sin organisationskultur.11 

Det stora allmänna intresset för organisationskultur har oftast valt att bortse ifrån det större 

sammanhanget och istället tittat på organisationer som avskilda enheter med gemensamma 

föreställningar, värderingar och symboler. Man har ett antagande om att högsta ledningen 

kommunicerar de kulturella värderingarna och att de sedan sprider en känsla av riktning och hur 

man ska prioritera i organisationen. Den här synen är vanlig i populära skrifter och kallas för ett 

integrationsperspektiv. Förutom att detta synsätt är problematiskt med avsikt på makrokontexten, 

som beskrivits ovan, så finns det fler aspekter som kan vilseleda. I verkligheten bildar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Alvesson, Mats. Organisationskultur och ledning (Malmö: Mats Alvesson och Liber AB, 2009)  
10 Bowles, M. The myth of management: Direction and failure in contemporary organization. (Human 
Relations, 1997) 
11 Alvesson, Mats. Organisationskultur och ledning (Malmö: Mats Alvesson och Liber AB, 2009)  
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medlemmarna i organisationen ofta flera olika grupper som utvecklar egna kulturer, inte sällan, 

förknippade med den hierarkiska nivån, så kallade subkulturer. Dessa subkulturer har även dem 

en stor påverkan på individen och kan vara svår att särskilja ifrån organisationens kultur som 

enhet. Detta begränsar naturligtvis ledningens möjlighet att ingjuta idéer, föreställningar och 

värderingar som är önskvärda på arbetsplatsen. På samma sätt som det finns en begränsning för 

ledningens kontroll så finns det dock även en begränsning för mångtydigheten. Som organisation 

måste man åstadkomma ett visst mått av gemensamma föreställningar och gemensamma 

förväntningar som möjliggör ett kollektivt handlande. Annars får organisationen svårt att 

överleva.12  

Organisationskulturen påverkas eller förändras med nya värderingar som följer med objekt, idéer 

eller handling. Som vi beskrev tidigare, är det först när man i organisationen delar erfarenheten 

av att dessa visat sig fungera väl under en längre tid så tas dem för givet i organisationen och 

görs därmed till gemensamma ”sanningar”.13Det är denna, djupare nivå av kulturen, som har 

störst påverkan på organisationens beteende och därför oftast den som företagsledningen vill 

förändra eller påverka. Trots det, är det vanligast att man försöker förändra kulturen genom den 

explicita nivån, kallad artefakter.14  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Alvesson, Mats. Organisationskultur och ledning (Malmö: Mats Alvesson och Liber AB, 2009) 
13 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010)!
14 Hatsch, Mary Jo och Schultz, Majken. Taking Brand Initiative (San Francisco: Marry Jo Hatch and 
Majken Schultz 2008)  
!
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1.2 Problematisering/frågeställning 

Företagskultur beskrivs som en viktig del i ett företags framgång. Det blir därför allt vanligare 

bland större företag att ifrån ledningen arbeta aktivt med kulturen så att den är synonymt med 

dem värderingar man vill att företagets varumärke ska stå för. Man strävar efter att företagets 

image, d v s hur företaget uppfattas, och organisationskultur ska vara den samma.15  

 

Organisationskultur påverkas när erfarenheten visat att ett visst handlande, vissa idéer eller 

objekt visat sig fungera väl under en längre tid och därmed för med sig nya värderingar. Vad 

innebär detta för yngre organisationer? Finns det där ingen organisationskultur eftersom man 

saknar en historia av erfarenheter? Vad är det i så fall som styr gruppens beteende?  

 

Vårt kunskapsintresse ligger i att undersöka om det går att uppfatta en organisationskultur i en 

yngre organisation. För att förstå det vill vi studera hur ledaren går till väga för att påverka/skapa 

företagskultur i organisationen. Vilka mekanismer används? Vilken organisationskultur 

eftersträvas? Vidare vill vi undersöka om vi kan hitta element av denna i organisationens olika 

kulturella nivåer. För att kunna påvisa att värderingar blivit gemensamma för organisationen och 

därmed en del av kulturen på den djupare nivån krävs att de uppfattas som 

gemensamma ”sanningar” i organisationen. Det vill säga att det är något som ”tas för givet”, som 

bara ”är” utan att någon reflekterar särskilt mycket kring det. Det räcker alltså inte bara med att 

värderingarna är ord på ett papper, formella uttalanden eller i form av andra symboler. 

Värderingarna ska styra sättet organisationen arbetar på.16 

1.3 Disposition 

Uppsatsen behandlar i kapitel två metoden för studien. Därefter presenteras teorin i kapitel tre. I 

kapitel fyra redogörs empirin i form av data insamlad i intervju och under observation. Data ifrån 

intervjuerna är nerkortad och presenterad i samlad form kring olika frågeställningar. Frågor som 

inte visat sig tillföra något för studien har tagits bort. Data ifrån vår observation är indelad i olika 

kategorier i form av underrubriker för att skapa en struktur som är lättare att följa. I kapitel fem 

görs en analys med utgångspunkt ifrån teorin som presenterats tidigare. I kapitel sex presenteras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Hatsch, Mary Jo och Schultz, Majken. Taking Brand Initiative (San Francisco: Marry Jo Hatch and 
Majken Schultz 2008) 
16 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010) 
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resultatet av studien med avsikt att besvara frågeställningen och avslutas med en kort reflektion. 

Därefter följer källförteckning. Till uppsatsen bifogas bilagor i form av intervjufrågor och bilder 

samt mail i form av kompletterande intervjufrågor.  

1.4 Syfte 

Syftet är att identifiera och beskriva arkitektkontoret Detail Groups organisationskultur och hur 

grundaren går till väga för att forma och/eller upprätthålla den.  

1.5 Avgränsning 

Begreppet företagskultur är extrem vitt och brett och innefattar både allt och inget.17 Studien är 

avgränsad till att urskilja och beskriva organisationskulturen på det enskilda företaget, 

arkitektkontoret Detail Group. Studien baseras på data ifrån intervjuer med fyra medarbetare och 

med VD på Detail Group samt utförda observationer. Observationerna är begränsade i tid och 

har utförts under en period på två veckor.  

1.5.1 Detail Group 

Studien avser att behandla företaget Detail Group som är ett arkitektkontor. Detail Group är en 

enskild firma grundad av Haval Murad och Martin Lantto. Martin Lantto har senare valt att 

endast vara anställd av firman på deltid och samtidigt fortsätta sin anställning på ett annat 

arkitektkontor. Detail Groups kontor ligger i Gamla Stan i Stockholm. Företaget började som ett 

projekt 2010 och registrerades som en enskild firma 2011. Detail övergår till aktiebolag i januari 

2014. I organisationen arbetar totalt tio personer. Ägaren Haval och nio anställda. En person är 

för tillfället föräldraledig och fyra av medarbetarna har oregelbundna arbetstider och är därmed 

inte på kontoret regelbundet. Företaget innehar flera olika kompetenser. Arkitekter, 

byggnadsingenjör, konstruktör, grafisk designer, kreativ designer, IT-ingenjör samt 

stadsplanerare. Detail Group arbetar med både små och stora projekt. Med mindre projekt menas 

ritningar av småhus/villor och även mindre arkitektoniska former som t ex en elstolpe. Till större 

projekt hör ritningar av t ex en stadsdel, en byggnad eller ett centrum.18   

 

Vi har kommit i kontakt med företaget via kontakter. Organisationen passar för studien därför att 

det är en yngre organisation. Dessutom har företaget ställt sig mycket positiv till studien, varit 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Alvesson, Mats. Organisationskultur och ledning (Malmö: Mats Alvesson och Liber AB, 2009)  
18 http://detailgroup.se 



 

  8!

tillmötesgående med tid för intervjuer samt erbjudit oss möjlighet till att sitta med dem och 

observera.  

2. Metod 

2.1 Upplägg 

Designen på uppsatsen är en fallstudie av företaget Detail Group. Det är en kvalitativ studie med 

syfte att identifiera och beskriva företagskulturen på Detail Group samt hur ledning går tillväga 

för att forma och/eller upprätthålla den. Eftersom organisationskulturen till stor del är implicit 

och något man inom organisationen ofta är omedveten om kan den vara svår att ”fånga” med en 

kvantitativ metod i form av exempelvis ett frågeformulär.  En kvalitativ metod, som intervju, är 

lämpligare för att nå djupare.19 Organisationskulturen är i huvudsak så som organisationen 

agerar ”i vanliga fall”, det vardagliga beteendemönstret. Ibland kan detta vara så självklart att en 

respondent inte ens bryr sig om eller förmår att beskriva det i en intervju. Studien är därför 

kompletterad med egna observationer för att skapa en helhet. 

2.2 Sekundärdata 
Vi har läst oss in på temat organisationskultur genom flera böcker inom ämnet samt tagit del av 

vetenskapliga artiklar med olika intresseområden kring temat. Litteraturen har vi hittat genom att 

söka i Södertörns högskolas biblioteks databas samt genom att söka oss vidare i 

källförteckningen på intressanta böcker inom ämnet. Exempel på sökord som vi har använt har 

varit ”organization culture leadership”, ”organizational culture”, ”creating organizational 

culture”. För att fördjupa våra kunskaper om företaget och branschen, det verkar i, har vi tagit 

del av information på företagets hemsida, Facebooksida och branschorganisationens hemsida 

samt branschtidningar.  

2.3 Primärdata 
Primärdata har erhållits genom intervjuer av anställda och grundare/VD på Detail Group. 

Ytterligare data har införskaffats genom observationer utförda i Detail Groups lokaler. 

2.3.1 Intervjuer 
Intervjuerna är utförda på plats på kontoret, avskilt utan andra åhörare. Innan intervjun börjar har 

vi försökt skapa en god kontakt med intervjupersonerna och en avslappnad atmosfär där 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Bang, Henning. Organisationskultur (Lund: Studentlitteratur, 1998) 
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respondenten känner sig fri att tala öppet. Vi har presentera oss själva samt avsikten med studien 

och formen för intervjun. Samtliga intervjuer har spelats in på en läsplatta och respondenterna 

har på förhand informerats om detta för samtycke.  

 

Formen för intervjun är semistrukturerad intervju där fokus främst ligger på “upptäckt”. Det 

innebär att vi har haft en färdig lista med ett eller flera ämnen som ska behandlats genom öppna 

frågor. Vi har varit noga med att formulera våra frågor på ett sådant sätt att dem är neutrala och 

inte påverkar respondenten. Upplägget är flexibelt och handlar om att låta respondenten utveckla 

och tala fritt om sina idéer och tankar kring ämnet. Ibland har det tillkommit frågor under 

intervjuerna och ibland har det fallit bort några. Intervjumetoden ger oss data som är jämförbar 

men ändå lämnar utrymme för att pröva tolkningar av respondentens åsikter, uppfattningar och 

känslor angående specifika fenomen. Martyn Denscombe skriver i Forskningshandboken - för 

småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (1998),   

 

“För att vara mer specifik, intervjuer - i synnerlighet djupintervjuer - lämpar sig för 

datainsamling baserad på: åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenhet. Dessa sakers natur är 

sådan att de snarare behöver utforskas på djupet och i detalj än redovisas med några enstaka 

ord.” 20 

 

Intervjumetoden genererar massinformation som kan väcka nya hypoteser om normer, 

värderingar och antaganden som finns i organisationen. Därför är det extremt värdefullt att kunna 

få pröva dessa under intervjun. Intervjumetoden anses därför fortfarande som den viktigaste för 

att kartlägga en organisationskultur.21 

Intervjuerna har följts av tidskrävande efterarbetet i form av transkriberingar. Detta för att skapa 

en god överblick över data och underlätta vid analys. 

2.3.2 Observationer 
Observation är ännu en viktig metod som används för att komplettera data vid kartläggning av 

organisationskultur. I en observation kan det hända att man får ta del av fenomen/händelser som 

man inte förstår. Det skapar en möjlighet att ställa frågor om detta under intervjun vilket kan 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna (Lund: Studentlitteratur AB, 2009)  
21 Bang, Henning. Organisationskultur (Lund: Studentlitteratur, 1998) 
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avslöja kulturen på den djupare nivån.22  

 

I vår observation har vi suttit på Detail Groups kontor. Vi har haft ett eget skrivbord i 

arbetsrummet, precis intill där arkitekterna sitter och jobbar. Vi har deltagit som observatörer där 

vi varit på alla möten, utom kundmöten. Vi har även att ätit lunch tillsammans med Detail Group 

och deltagit på deras fikastunder. Förutom det har vi observerat en workshop och ett veckomöte. 

Observationen pågick måndag-fredag mellan 9-16, under två veckor. Observationen har i första 

hand varit ostrukturerad i den meningen att vi inte haft en strikt planering över hur observationen 

ska ske och inte varit tydliga med exakt vilka fenomen som ska studeras. Istället har vi noterat 

det som skett i form av anteckningar. Även om det innebär att vi får svårare att analysera data så 

anser vi att det är viktigt att hålla observationen öppen för att inte missa viktig information. Vi 

har sedan vid sammanställningen av observationen valt att dela in den i olika rubriker för att 

skapa en lättbegriplig struktur. Vid observation av veckomötet valde vi istället att göra en 

strukturerad observation med ett observationsschema där vi på förhand bestämt vad vi skulle 

iakta.23 Orsaken var att vi ungefär visste vad vi kunde förvänta oss i ett sådant möte. Dels av 

egna erfarenheter men också av det som framkommit i intervjuer. På så vis var det enklare att 

sätta samman observationsschemat och bestämma vilka fenomen vi skulle betrakta. 

Observationsschemat fungerade som något att hålla sig i under observationen men vi försökte ha 

en öppenhet inför andra fenomen som kan tänkas dyka upp under observationen. 

2.4 Urval 

Eftersom avsikten med studien är att identifiera och beskriva företagets kultur är det mest 

relevant för studien att intervjua medarbetare som vistas regelbundet tillsammans på kontoret. 

Det är först då de kan definieras som en grupp. Utan en grupp så finns ingen kultur.24  
 
Eftersom det är ett ungt företag med färre antal anställda präglas företagskulturen starkt av 

entreprenören bakom företaget, d v s grundaren. Intervju med ägaren och VD:n på Detail Group 

är därför en viktig del av empirin. Det är grundaren till företaget som ingjuter sina kulturella 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010)  
23 Bang, Henning. Organisationskultur (Lund: Studentlitteratur, 1998) 
24 Edgar H. Schein, Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010)!!
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antaganden i organisationen och därmed företagskulturen. Att få fram och förstå hans 

antaganden, värderingar och agerande blir således väsentligt studien.  

 

Att intervjua några av medarbetarna ger oss en uppfattning om medarbetarna idéer, beteende och 

värderingar. Det ger oss en grund för att kunna skilja på den image som företaget vill förmedla 

och den faktiska organisationskulturen.  

3. Teori 

Edgar Schein (2010) beskriver, i sin teori, hur kultur kan analyseras på tre olika nivåer. 

Begreppet nivå används för att beskriva till vilken grad kulturfenomenen är synliga för 

observatören. Den första nivån benämns som artefakter och är den synliga nivån. Här ingår 

fenomen som går att uppfatta när man möter en ny kultur. Exempel på artefakter kan vara 

arkitektur, språk, kläder, ritualer och även myter och historier som berättas om kulturen. Här 

menar Schein att man även hittar gruppens “klimat”. Klimatet definierar han som en summa av 

dem grundläggande antagandena och är en manifestation av kulturen.25 Det är i artefakterna som 

kulturen kommer till uttryck. Vi kommer tillbaka till de grundläggande antagandena lite senare 

eftersom dem är extremt viktiga i studier av organisationskultur.  

 

Mats Alvesson (2009) väljer istället att benämna artefakterna som symboler.26 En symbol 

definierar han enligt Cohen (1974). som ett objekt - ett ord eller ett yttrande, ett slags handling 

eller ett materiellt fenomen - som på ett mångtydigt sätt står för något annat och/eller för något 

mer än objekten självt en enklare, kanske tydligare förklaring, av begreppet hittar vi av Hatch 

och Schultz (2008). Dem beskriver symboler som ett objekt, ett ord eller en handling som står för 

något annat.27 

 

Artefakterna, eller symbolerna, om man så vill, må vara möjliga att uppfatta och identifiera men 

är utan betydelse eller mening för observatören. Människan är nämligen beroende av kultur för 

att förstå sin omvärld. Det är genom vårt kulturella system som vi fyller dessa artefakter eller 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010)  
26 Alvesson, Mats. Organisationskultur och ledning (Malmö: Mats Alvesson och Liber AB, 2009) 
27 Hatsch, Mary Jo och Schultz, Majken. Taking Brand Initiative (San Francisco: Marry Jo Hatch and 
Majken Schultz 2008)  
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symboler med betydelse och värde.28 Våra kulturella system hittar vi på dem djupare nivåerna i 

Scheins kulturteori. Nivåerna kallar han för tro och värderingar respektive grundläggande 

antaganden. I nivån värderingar och tro hittas vi det som i grunden styr våra handlingar. Det är 

först när vi har kunskap om tro och värderingar och grundläggande antaganden i en organisation 

som vi kan tolka och förstå artefakterna.  

 

När man pratar om en grupps/organisations tro och värderingar så kommer den ursprungligen 

ifrån en enskild person. Det är vad den personen tycker borde gälla skilt ifrån vad som faktiskt 

gäller. Det är först när gruppen t ex möter ett nytt problem och anammar denne persons lösning 

eller tillvägagångsätt och ser ett positivt resultat av det, som dem gör värderingen eller tron till 

en gemensam. 29 Om lösningen, baserad på värderingen, fortsätter att bevisas fungera i flera 

andra situationer så kommer den så småningom att övergå till att bli ett grundläggande antagande 

för gruppen. När en värdering övergår till ett grundläggande antagande för gruppen så blir det en 

självklarhet, en neutral sanning, något vi tar för givet. Distansen till värderingen försvinner 

därmed och den blir mycket svår att ifrågasätta både på grund av dess naturliga del av tillvaron 

men även på grund av ett implicit grupptryck. Den är en naturlig del av hela gruppens tillvaro 

och ett ifrågasättande av den blir också därmed ett ifrågasättande av gruppen. 

Grupptillhörigheten riskerar att bli hotad. Kultur kan därför också ses som en begränsning för 

organisationen.30  

 

Man kan sammanfatta Edgar Scheins beskrivning av kulturen som att artefakterna, värderingarna 

och dem grundläggande antagandena är inbördes relaterade till varandra. Ofta förklaras Scheins 

modell med metaforen av ett isberg (se bilaga 3, bild1) där isberget är indelat i de tre nivåerna. 

Dem grundläggande antaganden vi har (i botten på isberget) formar våra normer och värderingar 

(i mitten av isberget) som i sin tur påverkar vårt beteende (i toppen av isberget). Vårt kulturellt 

influerade beteende är sedan det som skapar våra artefakter. Det är det som är synligt och liknas 

med att vara ovan vattenytan. De kulturella artefakterna blir således budbärare av våra 

värderingar, normer och grundläggande antaganden. Den största delen av kulturen är dold, under 

vattenytan. Möjligheten att påverka den dolda kulturen, d v s värderingarna och de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Alvesson, Mats. Organisationskultur och ledning (Malmö: Mats Alvesson och Liber AB, 2009) 
29 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010) 
30 Alvesson, Mats. Organisationskultur och ledning (Malmö: Mats Alvesson och Liber AB, 2009) 
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grundläggande antagandena i organisationen blir således mycket intressant eftersom det kommer 

ha en direkt påverkan på organisationens beteende.31  

 

Förutom dem olika kulturnivåerna så behöver man även ha kännedom om dem andra 

kulturdimensionerna som organisationen verkar i. Organisationen är en del av ett samhälle och 

präglas därför starkt av den nationella kulturen, s ka macrokulturen. Macrokulturen är den som 

skapar våra grundläggande antaganden om verklighet och sanning, om tid, om utrymme, om den 

mänskliga naturen, mänsklig aktivitet och mänskliga relationer.32  

 

Eftersom individerna i organisationen också är en del av flera olika grupper och organisationer 

samtidigt, s ka subkulturer, så kommer naturligtvis även dessa påverka de grundläggande 

antagandena hos individerna i organisationen och därmed även påverka företagskulturen. T ex 

finns det kulturer inom vissa yrkesgrupper, bland vissa socioekonomiska grupper eller inom 

olika generationer och åldersgrupper. Kunskapen om dessa olika kulturella dimensioner gör det 

lättare att göra en korrekt analys av beteenden som kan observeras i en organisation och därmed 

identifiera företagskulturen.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Hatsch, Mary Jo och Schultz, Majken. Taking Brand Initiative (San Francisco: Marry Jo Hatch and 
Majken Schultz 2008) 
32 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010) 
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3.2 Grundläggande antaganden i en företagskultur 

Utan en grupp så finns ingen kultur och utan gemensamma antaganden, baserade på delade 

erfarenheter, så har vi i endast en samling människor, inte en “grupp”. I formationen av en 

organisationskultur så är det grundaren av företaget som också lägger grunden till kulturen 

genom att ingjuta sina egna grundläggande antaganden.33  

 

De grundläggande antagandena för en organisation kan delas in i två olika grupper; antagande 

om lösningar av externa problem respektive antagande för lösningar av interna problem. 

Antaganden för externa problem handlar om hur man utför och utvärderar arbete i organisationen. 

Antaganden för interna problem handlar om hur medlemmarna ska förhålla sig till varandra.34 De 

externa problemen handlar om överlevnad och anpassning till en extern miljö medan de interna 

problemen handlar om integrering av interna processer för att försäkra en fortsatt överlevnad och 

anpassning. De förhållningssätt till de två problemen som efter erfarenhet ger bäst resultat för 

organisationen är de som så småningom kommer att förvandlas till gemensamma givna 

antaganden och hamna på den djupa, omedvetna, nivån av kulturen i organisationen och därmed 

bli en ett gemensamt grundläggande antagande.35 

3.2.1 Överlevnad och anpassning till den externa miljön 

Problemet att överleva och anpassa sig till den externa miljön handlar om att förhålla sig till 

organisationens olika intressenter. Aktieägare, potentiella medarbetare, media, konkurrenter och 

inte minst kunder. Följande behöver definieras och nå konsensus på för att kunna överleva i/och 

anpassa sig till den externa miljön: 

Tydliggöra sitt uppdrag samt sätta strategi: Uppfattningen om företagets huvudsakliga syfte, 

uppgift och funktion. 

Mål: Vilka mål företaget har utifrån sitt uppdrag. 

Medel: Vilka medel som ska användas för att uppnå mål, såsom organisationsstruktur, 

belöningssystem mm. 

Mått: Med vilka kriterier man ska mäta framgångarna med att nå satta mål, som exempelvis 

information och kontroll.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010) 
34 Bang, Henning. Organisationskultur (Lund: Studentlitteratur, 1998) 
35 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010) 
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Korrigering: Vilka förbättringsstrategier ska användas när företaget avviker ifrån målet. 

3.2.2. Intern integration 

Problemet med den interna integrationen handlar istället om att kunna hantera gruppens interna 

relationer. Alla grupper måste lära sig att bli en grupp. Det sker inte per automatik. Även här 

måste man nå konsensus i flera viktiga gruppdefinierande områden. Dessa områden hjälper till 

att minimera osäkerhet i gruppen och undvika onödiga missförstånd.  

Skapa ett gemensamt språk: En grupp måste kunna kommunicera för att existera. 

Definiera gruppens gränser och kriterier för exkludering och inkludering: Gruppen måste veta 

var den har sina gränser, definiera sig själv. Hur ska medlemskapet bedömas?  

Fördela makt, auktoritet och status: Vilken ordning ska man ha i gruppen? Hur vinner man 

respektive förlorar man makt? 

Utveckla normer för tillit, intimitet, vänskap och kärlek: Spelreglerna för gruppen. Vad är 

övertramp och vad anses accepterat i gruppen? 

Definiera belöningssystem och bestraffningar och hur dessa fördelas: Vad belönas och vad 

bestraffas? 

Förklara det oförklarliga: Det finns alltid oförklarliga händelser i alla organisationer. Dessa 

måste ges en mening för gruppen för att inte skapa en ångest över att behöva hantera oförklarliga 

och okontrollerbara situationer. 

 

När man i gruppen har enats om att definiera alla delarna för att hantera dem två stora problemen 

och dessa visat sig vara gynnsamma lösningar för merparten av organisationens medlemmar så 

kommer dem så småningom att skapas grundläggande antaganden baserade på dessa i den 

djupare kulturella nivån. Det kommer i sin tur att påverka organisationens värderingar och 

beteendemönster. 36 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010) 
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3.3 Ledarens påverkan på kulturen 

Intresset för att kunna styra företagskultur är, som tidigare nämnts, mycket stort. Även om 

kulturen är svår att förändra så går den ändå att påverka.37 Om företagen är i begynnelsen så har 

man som ledning desto större påverkan eftersom kulturen i företaget skapas ifrån bl a grundarens 

grundläggande antaganden och värderingar.38 Ledaren är också den som sätter tonen i 

organisationen och personifierar vad för slags organisation det är.39 Man pratar om att det finns 

ett antal verktyg som ledaren kan använda för att försöka att påverka kulturens riktning. 

Verktygen eller mekanismerna är endast ett sätt för ledaren att få medlemmarna i organisationen 

att göra saker på ett visst sätt från första början. Erfarenheterna ifrån att ”pröva” detta 

handlingsmönster är det som sedan kommer att styra huruvida det blir ett grundläggande 

antagande eller inte och hamna på ett omedvetet plan.40 Mekanismerna kan delas in i de primära 

ingjutningsmekanismerna och de sekundära uttalade och förstärkande mekanismerna.41  

 

De primära mekanismerna ligger i dem dagliga arbetsrutinerna och är nära relaterade till 

varandra. De handlar om hur ledaren påverkar ”meningen” med arbetet och är centrerade kring 

vad ledaren säger och gör. De primära mekanismerna förstärker varandra i de fall dem är 

konsekventa och inte motsägelsefulla. De hjälper också till att guida nya medlemmar i 

organisationen till att förstå och lära sig ledarens verkliga värderingar och antaganden. 

 

De sekundära mekanismerna är synliga och klassificeras därför som artefakter. Som tidigare 

nämnts så behöver man ha kunskap om företagens, ofta ledarens, värderingar och antaganden för 

att begripa deras kulturella innebörd. Observation av artefakter kräver därför en observation av 

ledarens faktiska beteende för att förstå företagets kultur. I en ung organisation är dem sekundära 

mekanismerna förstärkare av kulturen snarare än mekanismer som bygger kulturen. Den absolut 

största inverkan på kulturen kommer ifrån ledarens agerande. I en mogen organisation är dem 

sekundära mekanismerna sekundära därför att dem bara fungerar om de överensstämmer med 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Alvesson, Mats. Organisationskultur och ledning (Malmö: Mats Alvesson och Liber AB, 2009) 
38!Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010) 
39 Van Fleet D David, Griffin Ricky. Dysfunctional organization culture:The role of leadership in motivating 
dysfunctional work behaviors (Journal of Managerial Psychology Vol. 21 No. 8, 2006) 

40 Schein, Edgar H. The Role of the Founder in the Creation of Organizational Culture (Massachusetts 
Institute of Technology), 1983) 
41 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010) 
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dem primära mekanismerna. De kan därför vara direkt begränsande för en ny ledare som 

försöker förändra organisationen.  När mekanismerna är förenliga med varandra så bildar dem 

organisationens ideologi och formaliserar det som tidigare varit implicit. I de fall dem är 

kontradiktoriska så kommer dem att ignoreras eller skapa konflikter i organisationen.42 

3.3.1 Primära mekanismerna 

Uppmärksamhet och kontroll 

Den kanske viktigaste kanalen för en ledare att kommunicera sin tro och sina värderingar är 

genom vad hen väljer att löpande uppmärksamma. Uppmärksamheten kan yttra sig på flera olika 

sätt: Vad som mäts och kontrolleras, vad som belönas, vad som kommenteras och vanliga frågor 

man tar upp. Om en ledare är konsekvent i sin uppmärksamhet så är detta ett kraftfullt sätt att 

föra fram sitt budskap, särskilt om dem själva agerar efter sin tro och sina värderingar. 

Medarbetarna förstår genom dessa budskap vad som är viktigt och vad det finns för antaganden. 

Om man som ledare inte är medveten om sitt agerande och inte är konsekvent, kan det resultera i 

en förvirring bland medarbetarna om vad som faktiskt gäller, vilket kan ta tid och energi ifrån 

deras arbete. I dessa fall kommer också medarbetarna att genom sina erfarenheter skapa en egen 

uppfattning om vad som är viktigt vilket kommer att leda till en mindre homogen kultur med 

olika grundläggande antaganden där subkulturerna får större dominans. En sådan kultur kan 

skapa konflikter och bädda för missförstånd i kommunikation. Allt detta försvårar företagets 

förmåga att uppnå sina mål. Ett annat sätt att kommunicera sin tro och sina värderingar som 

ledare är genom att visa känslomässiga reaktioner när grundläggande antagande och värderingar 

bryts, som ilska eller frustration. Medarbetare finner ofta dessa reaktioner obehagliga och 

försöker därför att undvika dem. Deras beteende kommer därför att anpassa sig till ledarens 

önskade beteende och om detta över tid visar sig ge önskade resultat så kommer medarbetaren så 

småningom att anta samma grundläggande antagande som ledaren. Förutom att visa riktad 

uppmärksamhet mot det som går i linje med ledarens tro och värderingar så kan hen också välja 

att inte reagera eller ge uppmärksamhet till det som inte stämmer med dem grundläggande 

antagandena och värderingarna.43 
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Hantering av kritiska händelser och kriser 

Hur en ledare hanterar en kris i företaget ger viktig information till medarbetarna om 

underliggande antaganden och kan skapa nya normer, värderingar och arbetsprocesser. 
44Eftersom en kris skapar stress och ångest så finns en stark motivering till att minska dem 

känslorna och därför finns en bra grund för nytt lärande. Erfarenheterna ifrån krisen har lärt 

organisationen beteenden för att komma ur krisen och därmed tagit bort stress och ångest. Dessa 

beteenden kommer därför att upprepas för att undvika att återuppleva samma obehagskänslor. 

Genomgången av en kris kan därför ses som inlärningsprocess för organisationen. Vad som 

definieras som kris är subjektivt och är därmed i sig en reflektion av företagets kultur. För att 

möjliggöra analys så får en “kris” vara det som ledaren definierar som kris. Kriser som 

involverar problemet om extern överlevnad är dem som har störst potential till att påvisa ledarens 

grundläggande antaganden. Även kriser som gäller interna problem avslöjar och ingjuter 

ledarens grundläggande antaganden. Mycket av företagskulturen finns i hierarkin, hur 

auktoritetsförhållanden och maktförhållanden ser ut, vilket har en direkt påverkan på hur man 

löser interna konflikter i företaget. Därför är det ett bra tillfälle att observera och analysera ett 

företags kultur när det förekommer “olydnad” i organisationen. Ledaren får då ett tillfälle att 

kommunicera sin syn på relationer. 

 

Fördelning av resurser 

Hur resurser fördelas i organisationen speglar ledarens prioriteringar och därmed värderingar och 

antaganden. Det kommer att i sin tur att påverka organisationens syn på tid och finansiella medel 

och därmed förmodligen även speglas i arbetsprocesser.  

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Förebild, lärande och coachande 

Generellt är många ledare idag medvetna om att deras eget beteende har en stor betydelse för att 

forma medarbetarnas värderingar och antaganden, särskilt vid nyanställningar. Särskild betydelse 

har observationer av det informella beteendet för medarbetarna. Här i kommer också hur man ger 

instruktioner, hur man utbildar sin personal och hur man coachar dem.45 

 

Status och belöning/bestraffning 

Medarbetarna får information om önskat beteende och tankesätt utifrån sina erfarenheter av 

belöningar, bestraffningar, beröm och vad ledaren uttalat värderar. Det är både hur belöningen 

och bestraffningen ser ut och vad som belönas som visar prioriteringar, värderingar och 

antaganden. Märk att det handlar om vad som faktiskt belönas och bestraffas och inte vad man 

på olika sätt har uttalats. Ibland kan det finnas en motsägelse där man som företag har uttalade 

regler för vad som gäller men där det i praktiken är andra regler som gäller. Det är det 

sistnämnda som kommer att ha en påverkan på kulturen. Vill man som ledare använda status och 

belöningssystem för att organisationen ska anamma sina värderingar så är det viktigt att vara 

konsekvent med sitt agerande och i sin kommunikation. Många organisationer har 

motsägelsefulla värderingar så att nya medarbetare själva måste lista ut vad som belönas; nöjda 

kunder, produktivitet, kostnadseffektivitet, initiativtagande eller t ex utveckling. 

 

Val av medarbetare 

Ett effektivt sätt för ledare att påverka företagskulturen är vid valet av medarbetare. Ofta så sker 

det här på ett omedvetet plan i organisationerna. Ledarna brukar hitta och attrahera människor 

med som liknar dem själva i tro, värderingar och antaganden. Likheten gör att ledaren ofta 

uppfattar dessa människor som dem mest kompetenta och mest lämpade för arbetet. Det här är 

ett känt fenomen som gör att många företag använder sig av rekryteringsföretag för att inte skapa 

en allt för homogen organisation. Nackdelen då blir istället att rekryteringsföretagen har för lite 

kunskap om företagets kultur och tar fram kandidater som helt saknar värderingar eller 

antaganden som stämmer överens med företagets. I en förlängning kan det leda till en förändrad 

företagskultur som i värsta fall är i oönskad riktning.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Förutom i rekryteringar så lär man ut sina värderingar och antaganden genom t ex vilka som blir 

befordrade, vilka arbetsuppgifter man tilldelas och vilka som tvingas avsluta sin anställning.46 

3.3.2 Sekundära mekanismer 

Organisationsstruktur och arbetsprocesser  

Hur företagets struktur ser ut, hur man organiserar arbetsuppgifter internt och hur 

arbetsprocessen ser ut ger mycket information om värderingar och antaganden i organisationen. 

Det finns ofta olika uppfattningar bland ledare hur man skapar en effektiv organisation. En del 

anser sig själva ha den bästa kunskapen och bygger därför centraliserade organisationer med en 

hierarkisk struktur. Andra värderar sina medarbetare som den viktigaste resursen och har stor 

tillit till deras kompetens. I de fallen blir platta, decentraliserade organisationer det naturliga 

valet. Med andra ord så kan man använda designen och strukturen av organisationen för att 

förstärka ingjutan av sina antaganden i organisationen. Däremot fungerar det sämre som en 

primär mekanism eftersom en struktur kan tolkas på olika sätt beroende på vem den anställde är 

och dess bakgrund.  

 

Organisationssystem och rutiner 

Alla dagliga, månatliga och årliga rutiner, det som visar hur man arbetar så som 

rapporteringsvägar, arbetsuppgifter och procedurer är det som ger struktur och ordning i en 

annars mångtydiga organisation. Dem skapar också en viss förutsägbarhet, något som minskar 

stress och oro bland medarbetare. Eftersom behovet att minska oro och stress är så starkt så finns 

här en stor sannolikhet att organisationen anammar ledarens antaganden och värderingar förutsatt 

att organisationssystemet är byggt på dessa. Det blir en slags formalisering av det som ledaren 

uppmärksammar och förstärker därmed det som hen anser viktigt. 

 

Riter och Ritualer 

Riter och ritualer är ett annat sätt att kommunicera kulturella antaganden. Ex på sådana riter och 

ritualer kan vara företagsaktiviteter så som kick-off, julfester, veckomöten eller interna tävlingar. 

Det är ett symboliskt sätt att formalisera vissa antaganden och är därför viktiga artefakter i 

studier av företagskultur. De fungerar som förstärkande mekanismer av primära mekanismer i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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dem fallen dem primära mekanismerna är tydliga. Trots att riter och ritualer i många fall speglar 

centrala antaganden i organisationen så står dem ofta för en liten del av kulturen i ett företag och 

ska därför inte få för stora proportioner i studier. 

 

Fysisk miljö 

Alla visuella element av organisationen som kunder, säljare, besökare och nyanställda möter är 

den fysiska miljön. Rätt utformad så kan även den vara en förstärkare av ledaren antaganden. 

Dem kan spegla hur man får sitt arbete gjort, hur man ska hantera relationer och hur man tar 

beslut. Om den däremot inte är genomtänkt så kan den istället förmedla arkitektens antaganden 

eller subkulturella antaganden i organisationen. 

 

”Storytelling” 

I takt med att en organisation utvecklar en historia så skapas det berättelser om händelser och om 

grundaren/ledarens agerande. Dessa berättelser förstärker och lär ut antaganden till nyanställda i 

organisationen. Berättelsen kan ha formen av en liknelse, legend eller myt. Pålitligheten i dessa 

berättelser för att kommunicera antaganden kan ifrågasättas då berättelserna är svåra för ledaren 

att kontrollera eftersom dem lever sitt eget liv. Att studera en företagskultur genom att tolka och 

analysera berättelser har samma problematik som när man tittar på riter och ritualer. Det fungerar 

bra som ett komplement till när man studerat andra uttryck för kulturen men ger en alldeles för 

endimensionell bild som ensam mekanism. 

 

Formella uttalanden 

Den sista mekanismen för att förstärka sina antaganden är genom formella uttalanden där ledaren 

uttrycker sina värderingar. Sådana uttalanden brukar endast uttrycka dem värderingar som går i 

linje med ledarens filosofi och ideologi, som är politiskt korrekt. Man kan heller inte påstå att 

formella uttalanden på något sätt definierar kulturen. 47 
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4. Empiri 

Intervju 

Efter transkriberingen har vi samlat data som vi anser vara mest intressant för vår analys. Vi har 

funnit olika teman som kommit upp i intervjun i olika frågeställningar. För att göra det lätt att 

följa har vi grupperat dem under olika kategorier. Citaten är skrivna så som de är sagda, utan 

korrigering av grammatiska fel eller felaktiga ord. 

 

Om Detail Group som företag  

”Jag har varit på fem olika arkitektkontor. För det första vi drivs inte av vinstintresse. Det finns 

till och med nedskrivet i företagets start. Det är inte vinsten som optimerar vår arbetsprocess. 

Det betyder att, om en design inte är bra jobbar vi om den och gör om den tills vi är nöjda. För 

vi styrs av konstnärligt intresse. Så det viktigaste är att det konstnärliga är bra. Så om vi får 

betalt för 20 timmar av kunden och vi lägger ner 20 timmar och det ser inte bra ut, då fortsätter 

vi jobba tills det ser bra ut. Ibland kan det vara att vi måste lägga ner tre gånger mer timmar, 

40-60 timmar. Och det är ungefär så det ser ut i statistiken från förra året. Vi lade ner, vi kunde 

bara fakturera en tredjedel av dem timmarna vi faktiskt hade jobbat. Vilket drar ner vinsten 

enormt, men det vi producerar är extremt kvalitativ, hög design. Och det ger oss ett gott rykte, 

sprider ett gott ord om oss. Det beställarna ser är att vi jobbar hårt och att vi fakturerar mycket 

färre timmar än vad vi egentligen jobbar. Det är också långsiktighet. I längden kommer det här 

ge oss en image av att vi är “topp notch” designers. Men ingen fattar att vi har lagt ner 

vansinnigt mycket timmar. Det är därför vi är mycket bättre. Så vi.., ibland fakturerar vi en 

timme för 1000 spänn, men egentligen har vi lagt ner tre timmar. Så vi har egentligen fått 330 

kronor i timmen. Så där skiljer vi oss enormt. På alla mina andra arbetsplatser, då fick man 

produktivitetsrapporter varje vecka. Mm, då kan man få en lapp från sin chef där det står så här 

“den här veckan har du jobbat 40 timmar, 32 timmar av dem är fakturerade, åtta timmar är inte 

fakturerade. Det betyder att din produktivitet är så här och så här många %, din vinstandel är så 

här och så här mycket. Så här mycket har du dragit in, så här mycket har du kostat, så här ser 

det ut för företaget.” Det här är vanligt bland konsulter. Konsulter jobbar timmar. Och 

ingenjörer och arkitekter de klockar timmar, och de vill ha 90 % faktureringsgrad, alltså 90 % 

av dina timmar ska faktureras till en kund. Vi har strax under 30 % under faktureringsgrad på 

Detail.” Haval Murad 
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”Ett… ett väldigt… ett ungt, ganska naivt företag som vill mycket och som också lyckas men som 

kämpar ganska hårt… för en tro på en… alltså det finns en tro på liksom… alltså Detail jobbar 

mycket med, vill åtminstone, strävar efter att arbeta med hållbarhet och liksom grön arkitektur. 

Och den viljan finns verkligen. Sen är det svårt. Det är inte svårt rent tekniskt eller vet hur man 

ska göra men det svåra blir oftast det ekonomiska och beställaren då som inte kanske har råd 

med det och så ska man hitta en medelväg och sen ska alla bitar falla på plats. Men viljan finns 

och det känns jättebra liksom. Men så här framåtanda på företaget men kanske också att vi är 

ganska unga till ett djävla anammar, det ska gå!” Eira Jacobson 

 
”Ja… eh… det är en väldig, alltså som… ut mot klienter skulle jag kunna säga att vi gör oerhört 

mycket för våra klienter, just eftersom vi är så pass unga. Vi vill ju visa vad vi kan och vad vi går 

för. Eh… och det är ju väldig flexibla, eh och vi följer, följer med klienter liksom i hela 

processen. Men som, och som internt så, alltså det är inget som har vart, som liknar något 

tidigare som jag har vart på. Utan det är väldigt, man kan liksom lyssna på musik till exempel. 

Eller så här man, jag brukar ju stå för spellistorna här, vilket är båda uppskattat och inte 

uppskattat. Jag menar det är väldigt lekfullt, alltså det är inte som, alltså som att stå på 

industrigolvet när allting är styrt eller sitta på ett vanligt kontor. Utan det är väldigt. Vi försöker 

väl ändå ha en bra..Inte hämma kreativiteten, för det är ju kreativiteten som allting bygger på.” 

Robert Larnestay 
 

”Vi är unga, vi är fräcka, relativt, vi är väldig balanserad företag ändå. Vi är nästan konfliktlösa 

och uppkäftiga. Vi behöver säga vad vi tycker om någonting. Känns det fel så säger vi till. Vi är 

redo att bråka, vi är redo för att erövra världen. Den lilla världen som finns runt om oss 

åtminstone.”Alexey Golitsyn   
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Om företagets ”image” 

”Vi har en enorm… Vi har en kommunikationsstrategi. En extern kommunikationsstrategi. Och 

den finns, det är redan skriver för tre år sedan, och den är väldig specifik när det gäller vår 

Facebooksida. Och den använder vi som en ”peoplesida”, ”people to people”. Känner ni till 

det? Nej? Det betyder att det är där vi jobbar med vår image. Så där skriver vi roliga citat, 

oseriösa saker, vi lägger upp Youtube-klipp som vi tycker är kul, vi tar foton från dagen. Om ni 

inte har varit inne på vår sida så skulle jag rekommendera er att gå in på den och titta. Vi har ett 

väldigt speciell språk hur vi skriver där, det är extremt humoristisk, för det är den bilden vi vill 

ge. Vi vill ge en bild till våra kunder och alla människor att vi är avslappnade, att vi är 

skämtsamma, vi är kaxiga. Kaxiga är ett väldigt viktigt ord. Vi jobbar aktivt med att uttrycka utåt 

att vi är väldigt rebelliska. Och det genomsyrar organisationen, för att jag är det. Jag är väldig 

rebellisk. Jag var skit arg på hela branschen. Jag var skit arg på mina chefer. Jag var skit arg på 

alla jävla idioter i den här branschen. Så när jag hoppade av och startade mitt egna företag så 

gjorde jag det i form av rebellisk handling. Och det finns också i vår manifest som finns på vår 

hemsida.” Haval Murad 

 

Första intrycket av företaget 

”Jag tror faktiskt det har varit Havals personlighet. Mest att han… Jag har aldrig jobbat länge 

på ett annat ställe medan jag pluggade. Och jag har inga stora arbetserfarenheter så. Men jag 

vet att chefer kan bli riktigt skit. Det var inte Haval alls. Det var det som var mest spännande. 

Alltså Havals sätt att styra… Nej, inte styra, utan leda kollektivet. Och Havals personlighet. Han 

är annorlunda människa.”Alexey Golitsyn 

 

”Men... nej men det är väl just det här med att... ja men det är det här med erfarenheten tror jag. 

På andra företag som man kommer in som har funnits ett tag, där finns det en tydlig struktur. Eh 

när jag började jobba med Haval då... fick jag lära mig allting för att jag fick ta reda på saker, 

jag fick gå in och undersöka själv. Och det var ju väldig lärorikt och väldigt intressant.” Robert 

Larnestay 

  



 

  25!

”Det slog mig hur personligt det var och sådär. Hur bara “det här är ju folk som vem som helst, 

det är inga läskiga människor som vet mer än vad jag kan”, hehe. Det känns som alla är på 

liksom samma nivå. Även om man kan ha mer kunskap så är det ingen hierarki eller sådant på 

kontoret. Och det var jätteskönt, men också lite skrämmande först. För jag kände mig så osäker i 

min roll, och det första jag får göra är att rita en villa. En egen villa liksom!” Eira Jacobson 

Till VD: Vilken företagskultur strävar du efter? 

”När jag startade kontoret så, jag har jobbat på ett antal kontor innan och hade väldigt 

bestämda åsikter om vad jag inte tyckte om. Men jag har väl inte riktigt tänkt “så här ska det 

vara på min arbetsplats”, utan mest “jag vill skapa världens roliga jobb”.  Det var liksom så, 

jag vill ha en arbetsplats där jag tycker det är skitkul att gå till varje dag. Och där man inte 

känner att dagen är lång. Där man jobbar och det tycker jag att vi har lyckats med för det är 

någonting vi har upptäckt väldigt ofta, för vi har pratat om det här. Eira som är ny hela tiden 

“ oh satan, är det redan klockan tre? Jag hinner inte”. Hon har så kul på jobbet att hon är här 

klockan åtta och hon blinkar och då är klockan 15:00. Hon hinner inte ens tänka att det är en 

lång dag. Och då har man, för det är en kombination av att man älskar sitt arbete, för det är så 

roligt att man är inne i sin skärm och helt liksom fascinerad, men också att det är så kul att man 

inte känner… för… när jag var anställd, vissa dagar kunde jag bara gå och vänta ut dagen. 

Bara känna “oh vad jobbigt, snart får jag gå hem. Snart får jag gå hem.” Det är ju helt sjukt. Då 

ska du inte vara på jobbet, då ska du inte vara där. Så jag strävar efter att skapa en arbetsplats 

där man vill gå till jobbet varje dag för det är så himla kul och kollegorna som är, det måste 

finnas ett socialt spel, det måste finnas liksom sociala samband och kollegor som man tycker är 

jätteroliga, som man trivs med och som man vill vara med. Det är därför vi umgås, vi är som 

vänner här. På den här arbetsplatsen så finns det ingen, ni ser själv hur vi sitter och pratar och 

umgås. Det är ingen som sitter och tänker på att jag är deras VD, jag betalar deras lön. Utan vi 

är som vänner. Vi umgås provat och vi har hängt och vi har känt varandra och så att… enormt 

familjär på riktigt. Bokstavligt så är vi som en familj. Och eh… det finns ingen bestraffning på 

det här kontoret. Det finns ingen, inte en enda gång har jag bestraffat någon, under dem här tre 

åren, för att de har gjort fel. Och tro mig det har varit groteska fel, jättemycket fel. Eh, aldrig 

har jag skrikit, skällt ut eller vart arg. Aldrig.” Haval Murad 
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Om hållbarhet 

“Hållbarhet överhuvudtaget är ett tema som vi diskuterar ganska mycket för jag tror att vi har 

lite olika idéer om det liksom. Vad hållbarhet innebär och att det är väldigt luddigt begrepp 

överhuvudtaget och är ett väldigt brett begrepp.” Eira Jacobson 
 

”Och då tänker jag såhär, om jag har kanske 50-60 riktigt bra år på mig nu att göra bra saker, 

för det första kan jag inte göra allt så jag måste välja ut mina projekt väldigt noggrant. På 50 år 

då hinner jag kanske göra 20-30 riktigt bra byggnader, och då är det fan bäst att det blir riktigt 

bra byggnader också för jag har inte fler chanser. Och vad vill jag att folk ska komma ihåg mig 

för?” Haval Murad 

“Det handlar om att vi vill ta ansvar för det värld vi lämnar efter oss, det däremot tänker 

arkitekter jättemycket på. Vad bygger jag? Vad är det för värld jag lämnar efter mig? Och 

byggbranschen har nästhögst efter köttindustrin, nästhögst koldioxid utsläppet i världen. 

Närmare 43% av all koldioxid utsläpp kommer från byggbranschen. Betong har skyhögt 

koldioxidutsläpp. Och vilka material väljer jag? Hur designar jag? Vad ritat jag? Hur ritar jag? 

På vilken plats ritar jag? Och för vilka människor? Så hållbarhet kan ses på många olika sätt, 

det kan ses ur ett ekologiskt sätt, ekonomisk hållbarhet, socionomisk hållbarhet.” Haval Murad 
 

Om arbetstider och flexibilitet 

”Det är inte så att vi har ständigt... Att vi jobbar nio till fem eller nio till sex och ibland är det 

deadline. Då sitter man i... I juli satt jag i, med hög feber, med halsfluss, eh någonstans till kl tre 

på natten. Innan dess jobbade jag i en vecka med sex timmar sömn, dagen. Alltså jag tog taxi 

och på morgonen flög jag ner till Europa. Så är det så, det är lite tufft. Det är lite tufft. Fast det 

är spännande att man inte hamnar i rutiner. Jag uppskattar det väldigt mycket att man, att man 

hamnar i nya situationer, nya lägen hela tiden och omväxlingen hela tiden. Det är riktigt bra.” 

Alexey Golitsyn 

 

Vi har ju lite flextider. Men sen kan det även vara så som nu i natt att vi har en deadline som 

bara dyker upp och då brukar jag, om jag kan göra det, så brukar jag hoppa in och sitta hemma 

då istället om jag har min dotter och jobba. Men då kan det bli sent, ikväll var det… I natt var 

det ganska tidigt. Då var det bara till ett. Vi har suttit till fyra fem ibland så. Så det är lite… Men 
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så länge det fortfarande är kul så det gör inget.” Robert Larnestay 

 

”En väldig fördel känner jag när jag ville börja jobba efter mammaledigheten var just att jag 

själv fick bestämma hur mycket jag vill jobba. Eh och det var ju guld värd för mig liksom och att 

jag nu också… att det är okej att jag jobbar 75 % och går inte upp till heltid även om vi har 

jättemycket att göra så blir jag accepterat ändå att jag måste gå en viss tid. Eh och det känns 

jätteskönt att kunna påverka, på det sättet. Och att liksom vi har ju lite olika livsrutiner, att 

några kommer lite senare och jobbar senare och vissa kommer tidigare och går tidigare, och det 

är helt okej. Det känns jätteskönt.” Eira Jacobsson 

 

Om samarbete 

“Vi är duktiga på att ge varandra feedback och, vi är duktiga. Och det här har jag medvetet 

spridit ut, att jag ger “cred”. Väldigt positiv “cred”. Jag lyfter.” Haval Murad 

 

“Det blir ofta diskussioner, men det känns inte jobbigt. Utan det känns ju snarare som att det är 

ledande framåt. Att man ifrågasätter varandra. Oftast så blir det... Och där har väl alltid liksom 

Haval. Han har väl en fot i alla projekt liksom. Eh verkligen och det kanske han måste ha för 

han står som ansvarig arkitekt sen på alla ritningar. Så att han måste veta att det ändå sköts på 

ett bra sätt och att det är kvalitativ hög nivå på det. Men då har väl också Haval oftast den 

slutgiltiga rösten kan man säga typ. Men han kan ju också påverkas jättemycket av vad vi säger 

och gör det väldigt mycket. Men sen om han säger “ja, då kör vi på det här” så då gör vi det 

liksom.”  Eira Jacobsson 

”Nej men det är ju ofta, alltså vi bygger ju arbetet på att vi diskuterar, vi tycker inte alltid olika 

men vi diskuterar alltid fram en lösning som känns bra. För alla har olika kunskap på sitt sätt. 

Eh så det är mycket diskussion fram och tillbaka.” Robert Larnestay 

”Jag önskade att vi har egna projekt och sen hjälper varandra. Vi jobbar ständigt i dialog. Ni 

såg att vi sitter väldigt nära.” Alexey Golitsyn 
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Om relationen till chefen 

”En väldig, lätt att, eh… att lära känna för att han döljer inte så mycket. Han är lite sådär öppen 

och det gör ju också att han inte, man får inte en känsla av att han liksom sätter sig på en 

piedestal liksom, “att jag är chef och det”. Utan det är bara… han är en av oss liksom. Och att 

vi kan chatta en kväll på Facebook och det är helt okej, eller liksom.. bara en sån helt 

avslappnad relation. Och väldig personligt. Jag tror att jag vet väldigt mycket om hans 

personliga liv, hehe. Han vet kanske lite mindre om mitt för jag är inte lika öppen, hehe. Men det 

är en sådan atmosfär här på kontoret, att vi pratar om personliga saker liksom. Och då lär man 

känna varandra. Och han gör nog också det ganska medvetet, inte bara att han är en sådan 

person. Utan han vill nog att det ska vara sådan stämning på kontoret, det torr jag.” Eira 

Jacobsson 

 

”Nej men vi har inga problem med att säga vad vi tycker och tänker till varandra. Det är inga 

problem. Eh och jag kan absolut säga till honom om jag tycker att han har fel och sen får han 

göra en bedömning om hur han väljer ta ställning till det, för han äger fortfarande företaget och 

är chef, så han kan ju fortfarande göra precis som han vill.” Robert Larnestay 

”Som sagt vi alla är ganska bra vänner. Så vi spenderar väldigt mycket tid tillsammans, det är 

oundvikligt. Och också eh... Någon tid utanför kontoret. Vi är vänner på Facebook, det är bra 

för det är oundvikligt för arbetet. Vi har arbetskommunikation via Facebook, via vår stängda 

Facebooksida. Och vi förstås delar våra åsikter, vi likar varandras post, bilder, vi festar ibland 

tillsammans, vi går på varandras födelsedagar.” Alexey Golitsyn 

Viktigast för nyanställda 

”Men man kanske inte behöver vara jätteutåtriktad och så, men bara så att man liksom, så att 

det funkar i gruppen och så. Det är väl generellt på alla arbetsplatser. Men jag tänker i större 

arbetsplatser så kan man alltid hitta några som man liksom kommer bättre överens med, men nu, 

men just nu i dagsläget så sitter vi ju fyra personer här på kontoret. Och då blir det ganska 

påtagligt eller det skulle nog vara väldigt jobbigt om man inte kom så bra överens. Inte funka så 

socialt. Så det är nog det viktigaste tror jag som en nyanställd. Och det kunde jag också känna 

att det var typ därför jag fick jobb här, att jag liksom, jag tyckte att det var schysst att bara 

komma hit och hänga när jag var mammaledig liksom. Det var en social grej. Och sen så var det 
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nästan så att jag fick jobbet innan de ens hade tittat på min portfölj och visste vad jag hade gjort 

innan. Så det var liksom mindre viktigt.” Eira Jacobson 

”Jag tror att det viktigaste för personen är att komma in i gruppen. Det är lite så. För att jag 

menar kunskap, visst det bygger ju på att personen har en viss kunskap när den kommer hit, men 

sen är det, det är en inlärningsprocess. Och vi är ju... ja alltså, jag vet att det vi tittar på är ju  

att det finns en bra portfolio och bla bla bla sådär.” Robert Larnestay 

”Det här en ganska skön arbetsplats, det är idealisk arbetsplats om man är ny. Om jag fick börja 

på en sån här arbetsplats när jag var nyexaminerad så skulle jag vara tio gånger bättre arkitekt 

idag. För här finns det utrymme för att våga experimentera, våga fråga, våga göra fel, så det är 

väldigt bra för nyexaminerade.” Haval Murad 

Om ledarskapet 

”På min arbetsplats så får man inte en utskällning. På min arbetsplats så blir man tillrättavisad, 

men genom att jag visar hur det istället borde vara. Så om jag säger att den här planlösningen 

är dålig så säger jag inte bara att den är dålig. Jag säger att den är dålig och så visar jag varför 

den är dålig och hur den skulle kunna bli bättre. Det tar tid, det tar mycket mer energi, det 

kräver mycket mer tid och det kostar mycket mer pengar att ha sådant ledarskap, men jag tjänar 

jättemycket på det i längden. Om jag bara ser på mina anställda som kortvariga produkter som 

jag byter ut med jämna mellanrum när det inte passar. Då är det att bara snabbt, effektiv 

produktion, eh hög omsättning av personal. Men så är det inte på Detail. Vi har ingen som har 

slutat hittills på Detail. Detail är inte särskilt gammal, det är tre år gammalt. Och den 

långsiktigheten får jag tiofaldigat tillbaka. T ex Robert, som är min äldsta anställd. Han har 

jobbat hos mig i tre år och han är fullfjädrad, fantastisk talangfull och en enorm tillgång till mig. 

Han är mitt allt just nu, för att när jag är sjuk då styr han kontoret. Dem är självgående. Dem är 

inte beroende av mig. Dem jobbar på. När Alex och Eira inte vet någonting, då går de till Robert 

och frågar.” Haval Murad 

”Jag tycker att Haval, vår chef, är väldig öppen för nya arbetssätt och nya eh... Men lyhörd på 

vad vi andra.. Vi är ju inte så många liksom så att... eh det känns som att man har väldigt mycket 

att säga till om man kommer med en idé så är det inte bara här “nej nej nej, vi jobbar inte så här 

på det här kontoret”. Utan det är “Ah! Okej du vill göra på det här... Men då kan vi prova på 
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det” Så att det... Ja, men det känns jättebra.” Eira Jacobson 

”Jo, jag kan säga, det är precis det Haval lyckades med att förstå. Att inte kunna någonting är 

okej. Eller faktiskt eh... Tillit från ledningens sida, samtidigt bra stöd och avsaknad av 

bestraffning om man gör fel. Man gör fel ständigt särskilt som nybörjare, men att man inte ens 

blir påpekad för det. Att få veta att göra fel är okej, att det är inte straffbart. Det är det viktigaste 

kanske. Det höjer sitt självförtroende.” Alexey Golitsyn 

Om lönesättning och förmåner 

”Ja de har deras grundlöner som är ganska låga för att vara jämfört med branschen, det är det. 

Men man har en sjukförsäkring, den täcker “pretty much” allt. Förra året så fick man också 

bonus när året var slut, för att vi hade plus i kassan. Alltså jag vill inte… jag vill inte bli rik. Jag 

är inte ute efter att bli rik. Så om vi har extra pengar i kassan, då delar jag ut det till personalen. 

Så vi hade lite extra i kassan, så då tog jag det och splittrade det rakt ut på alla, jämt. Med det 

är mest engångsföreteelse, det var inte uttalat. Sen finns det massor av belöningar i form av 

ledighet, extra semestrar” 

”Vi har utvecklingssamtal en gång per år och en lönesamtal en gång per år. Alltså det är sådant 

där som inte fanns i min värld. Jag förstod inte att man ska ha det. Jag bara tänkte “Oj! Gud, 

just det, jag är chef nu. Jag måste ha lönesamtal med dem här”. Så de två första åren hade vi 

inte ens lönesamtal, utan man hade den lön man hade för det var det vi hade råd med. Och när vi 

fick lite mer pengar så ökade jag allas löner automatisk utan lönesamtal, mitt under året, “okej 

nu har vi lite mer pengar så jag ökar allas lön.” Haval Murad 

4.1 Observation 

4.1.1 Kontoret 

Företagets lokal ligger i Gamla Stan i Stockholm, på en liten tvärgata till Österlånggatan. 

Lokalen är på 60 kvadratmeter och ligger i en källarlokal under en konstnärsbutik. Ifrån entrén 

går en trappa ner till en hall där man tar av sig skor och hänger av sig ytterkläder. Till höger 

igenom en liten dörröppning hittar man arbetsrummet och till vänster hittar man matrum. I 

arbetsrummet finns ett stort gemensamt skrivbord där alla sitter (se bilaga 3, bild 2). Utöver det 

finns ett ritbord och ytterligare ett bord för interna möten eller sittplatser till dem som arbetar 



 

  31!

deltid och inte finns på kontoret dagligen, (se bilaga 3, bild3). Lokalen är väl belyst, trots att den 

saknar fönster. 

 

Det finns en bokhylla med arkitektlitteratur och en annan med pärmar för alla dokument och 

handlingar. Väggarna är vita och de gamla stengolven har flera stora gröna mattor som täcker 

dem. På en vägg sitter arkitektskisser uppsatta (se bilaga 3, bild 4) och på en annan hittar man 

uppsatt interna skämt, (se bilaga 3, bild 5). I bakgrunden spelas musik ifrån en gemensam 

spellista som alla har tillgång till och kan lägga till ett ta bort bidrag. 

4.1.2 Arbetet 

Arbetet är självständigt där alla har egna projekt men alla hjälper alla när det behövs. Är det en 

deadline som närmar sig så kan flera arbeta på samma projekt för att hinna med tidsplanen. 

Arbetet sker vid dator, i ett projekteringsverktyg som heter Revit. Man använder sig av en 

arbetsprocess som heter Building Information Modelling, BIM. Det är en flerdimensionell 

projekteringsmetod som gör byggnadsinformationsmodeller.48 BIM är ett modernt arbetssätt där 

man lägger in objekt ,man ritar på, i en digital modell. Flera kan arbeta samtidigt i modellen och 

man undgår onödiga upprepningar av ett arbete. Metoden avser att medföra snabbare, enklare, 

effektivare arbete och färre fel som uppstår under arbetets gång.49 

 

Viktiga mail ifrån kunder och andra ärenden läggs i en gemensam mapp, som är nåbar av alla. 

Arbetstiden rapporteras i en mall, skapad i Excell. Där skriver man in hur många timmar man 

lagt i olika projekt och vad det är man har gjort. 

 

Med jämna mellanrum, ofta minst ett tillfälle per dag, stämmer man av sitt arbete med chefen, 

Haval. Haval ger då feedback på arbetet och ifrågasätter det han inte gillar. När han ifrågasätter 

lämnar han utrymme att argumentera för sin sak. Ofta genom att han ställer öppna frågor som 

“hur tänkte du här?” eller “hur kom ni fram till det?”. Haval har en öppen inställning och ändrar 

ofta sin uppfattning när argumenten övertygar honom. Andra gånger står han fast och ger tydliga 

instruktioner för hur han vill ha det istället. Ibland händer det att övriga anställda pausar sitt 

arbete för att ta del av det projekt som för tillfället är i fokus. Ofta ger dem sig också in i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 http://detailgroup.se 
49 Näslund, E. “Arkitekten”. Sveriges arkitekters bransch- och medlemstidning. November 2013 
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diskussionen, kommer med idéer och framför sin åsikt. Det finns ingen synlig rang ibland 

medarbetarna. Dock intar, en av dem, Robert en instruerande roll likt Havals, när Haval är 

upptagen eller lämnar arbetsrummet. När han tittar på en annan av medarbetarnas ritning för att 

komma med synpunkter så säger han rakt till honom “Det här är inte korrekt. Kan du göra det 

korrekt?”. Robert berättade också, vid ett tillfälle, för Haval, att han legat sömnlös hela natten för 

att lösa dem problem som finns med “Lundsprojektet”. 

 

“Lundsprojektet” är ett villaprojekt som Detail Group har arbetat med under en längre tid, som 

Robert tagit över ansvaret för. Kommunen har varit svår att samarbeta med och satt sig emot 

flera förslag som Detail Group har arbetat fram. Det har resulterat att projektet dragit ut på tiden 

och medfört många extra obetalda arbetstimmar för Detail. Föregående vecka fick företaget på 

nytt ett avslag ifrån kommunen. Haval kallade då till ett krismöte/workshop. Alla fick delta för 

att tillsammans hitta ett sätt att tillmötesgå kommunens krav utan att ge för mycket avkall på sin 

arkitektoniska vision för projektet. Mitt på mötesbordet låg ritningarna och alla deltog med idéer 

och förslag genom att rita på papperna på bordet. Så också Haval. Haval var, trots det kritiska 

läget, hela tiden lugn och lyssnade på allas förslag till lösningar på problemet. Även övriga 

medarbetare var tysta och lyssnade när någon hade något att säga eller ritade upp ett förslag. Om 

idén togs emot positivt så ledde det ofta till att någon annan medarbetare fyllde i med följdidéer 

och bidrog till ritningen. Idéer som inte gick vidare var idéer som nekades av Haval på grund av 

att dem inte går i linje med beställarens önskemål, inte tillgodoser kommunens krav, inte ryms i 

budgeten eller inte föll honom i smaken. Det skrattades och skämtades en hel del under mötet. 

Tillslut enades man om en lösning. Haval summerade det man hade kommit överens om och bad 

Robert rita upp det.  

4.1.3 Ledarskap 

Det är Haval som leder verksamheten. Hans ledarskap är coachande med mycket delegering. 

Haval projekterar inget själv utan lägger mesta delen av sin tid på telefonsamtal och möten med 

kunder samt administrativa arbetsuppgifter. Mycket ansvar och beslutsfrihet lämnas till 

medarbetarna. Som utomstående är det till en början svårt att peka ut vem som är chef. 

Organisationen är platt och beslut tas gemensamt i första hand och av Haval i sista hand. Ofta 

öppnar Haval för synpunkter med frågor som “... eller vad tycker ni?”. Som chef är han lugn och 

lyssnande. Han tilltalar ofta medarbetarna med “mina vänner”, “kära du”, “gubben” och “min 
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kära vän”.  Han uttrycker missnöje rakt på sak genom att t ex säga “alltså, förlåt men, det här är 

inte bra”. Han är öppen med sina känslor och sitt humör.  Formuleringar som används kan ibland 

vara starka. När han tröttnade på alla motgångar i ett pågående villaprojekt utbrast han “Jag hatar 

den här villan. Jag hatar Lunds kommun. Jag hatar allt. Jag känner mig våldtagen varje kväll av 

den här jäkla kommunen”. Han använder ofta starka ord när det är något som upprör honom. 

Oftast handlar det om när han känner att hans arkitektur hämmas av kommuners restriktioner och 

krav. 

 

I sitt ledarskap är Haval instruerande och går sakligt igenom vad han vill se annorlunda eller vad 

han tycker är bra. När han ska tilldela en medarbetare ett projekt så går han noga igenom vad han 

vill ha för resultat, även om det tar tid. När han får upprepa en instruktion allt för många gånger 

visar han ibland irritation genom att höja rösten. Haval är generös med beröm både för stora och 

små saker. Det kan handla om sådant som är direkt relaterat till arbetet såväl som komplimanger 

över en medarbetares skjorta. Överlag berömmer han sina medarbetare betydligt mer än vad han 

kritiserar dem. Han är mycket informell som ledare och bjuder på sig själv genom att dela 

mycket av sitt privatliv och skämta med sina medarbetare. Hans informella ledarskap visar sig 

också i att han av flera medarbetare kallas för “Havve”. 

4.1.4 Rutiner 

Arbetstiderna är flexibla. Man är själv ansvarig för att se till att få sitt arbete färdigt i tid. Ibland 

innebär det senare kvällar eller helger och ibland innebär det att man kommer in senare och går 

tidigare. Alla hälsar på varandra när dem kommer på morgonen och om någon nyser så hörs det 

flera “prosit” i arbetsrummet.  

 

Eira köper med sig frukt och mjölk när hon kommer på morgonen och hon kommer oftast först. 

Köket delas med butiken ovanför och alla är gemensamt ansvariga för disk och städning. När det 

väntas kunder för möte så städar man lite extra. Lunchen är mitt på dagen, samma tid varje dag. 

Lunchen äter alla gemensamt vid matbordet. Har man inte med sig matlåda, så handlar man mat 

för avhämtning eller i livsmedelsbutiken intill. För att värma sin matlåda använder man 

mikrovågsugnen i köket på ovanplan. Eftersom alla äter samtidigt så blir det alltid lite kötid till 

mikron. Tid som används för samtal. Lunchen varierar mellan att vara en till en och en halv 

timme. Samtalen runt matbordet handlar om allt mellan relationer, barnuppfostran och politik. 
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Förutom att det rutinmässigt sätts på kaffe på morgonen så är det är fritt att ta initiativ till att 

ordna fika. Oftast sker fikat kl15. Vid något tillfälle gjorde en medarbetare i ordning glögg, en 

annan gång bjöds det på lussekatter och vid ytterligare ett tillfälle gjordes det i ordning oboy. 

Alla deltar vid fikatillfället även om arbetsbördan kan vara tung. Under ett av fikatillfällena 

berättar Haval för sina medarbetare om hur unik arbetsmiljö dem har där alla hjälper varandra. 

Han berättade att hos hans tidigare arbetsgivare hade det varit otänkbart att man hjälper en 

kollega. Den extrema konkurrensen mellan medarbetarna internt ledde till att alla höll varandra 

på avstånd. 

 

När någon har planerade möten under arbetsdagen så informerar hen sina medarbetare muntligen 

på morgonen så att alla ska veta att hen kommer att sitta upptagen. 

4.1.5 Kommunikation 

Kommunikationen är öppen. Ytterst få samtal sker i ett avskilt rum med dörren stängd. Språket 

som används är informellt. Alla telefonsamtal går via en fast telefon då lokalerna saknar 

mobiltäckning. Sen ankomst till arbetet eller sjukdom rapporteras in via telefon. Facebook och 

Twitter används båda som kommunikationskanaler både externt och internt. T ex använder man 

Facebook när man annonserar efter nya medarbetare.50 Tonen som används är humoristisk och 

kaxig, vilket även annonserna präglas av (se bilaga 4). Även planerade afterwork läggs ut på 

Facebooksidan då det är en öppen inbjudan även för vänner till Detail Groups medarbetare. 

Afterwork döps till olika namn som t ex “Fuck, it’s already fucking fall”. Den mesta delen av 

språket i dem sociala nätverken är engelska. Nätverken tillåts även användas för privatbruk under 

arbetstid. 

 

Humor är en del av arbetsdagen. Det är mycket skratt och det skämtas ofta. Ibland är skämten 

lite grövre utan att någon reagerar på det eller till synes tar illa upp. När det sagts eller gjorts 

något allt för snuskigt eller opassande så benämns det som “grisigt” och personen tilldelas en 

liten mjukisgris som finns på kontoret. Grisen är en påminnelse om att man har förbjudits att 

uttala något snuskigt igen, under hela arbetsdagen. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 www.facebook.com/detailgroup?fref=ts 
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4.1.6 Hemsida 

På hemsidan, www.detailgroup.se, kan man läsa om företagets historia och om olika framsteg 

som gjorts. Även här används både svenska och engelska, även om merparten av texten är 

skriven på svenska. Här beskriver man företagets historia och vision om den hållbara 

arkitekturen. Även på hemsidan kan man känna igen den kaxiga tonen. Tydligast märks den i en 

lista med uppmaningar och påståenden, skriven på engelska. Där det står saker som “work with 

what you love”, “don’t excuse your existence, rub it in everyone’s face” och “we’ll never stop 

dreaming. The day we do we’ll leave this business”.  

4.1.7 Observation veckomöte 

Varje måndag, runt klockan 10, har Detail Group ett veckomöte. Mötet hålls sittandes vid 

matbordet och leds av Haval, efter en agenda baserad på alla pågående projekt. Samtliga 

medarbetare som befinner sig på kontoret deltar. Syftet med mötet är att uppdatera alla med vad 

som händer i pågående projekt och vilka projekt som är på gång. Alla har med sig 

anteckningsböcker som de använder för att skriva upp relevant information och för att skissa i 

när de ska förklara tankar med sina projekt eller ska ge feedback på andras. Vid varje punkt på 

agendan får de medarbetare som är aktiva i projektet uppdatera övriga på var man ligger och ta 

upp eventuella problem man stött på eller upplysa om framgångar man har haft. Genomgången 

avbryts emellanåt av frågor ifrån övriga medarbetare. Överlag så accepterar man att bli avbruten 

av sina kollegor och likaså Haval. Ljudnivån hålls alltid på en normalnivå även om man ibland 

hamnar i diskussioner där man har olika åsikter. Varje punkt avslutas med att Haval ger 

instruktioner i vad han vill ska göras vidare i projektet.  

 

Mötet används även som ett strategiskt beslutsforum. Exempelvis så tog Haval upp frågan 

huruvida Detail Group skulle tacka nej till ett kommande större uppdrag i rädsla för att tiden 

skulle bli för knapp för att hinna prestera ett bra resultat. Ett resultat som Detail Group kan stå 

för och presentera på en stor mässa. Ordet var fritt och alla uttryckte sin åsikt. Alex, som var 

positiv till att utföra projektet tyckte att alla kanske kunde avsätta ett par timmar en lördag för att 

skissa fram lite idéer utan att skriva upp timmarna. Till sist kom en av medarbetarna med 

förslaget att anta en medelväg, där man, beroende på tid till förfogande, skulle tacka ja till att 

genomföra vissa delar av projektet. Förslaget togs emot positivt av Haval som skrev en notis i sin 

bok och gick vidare till nästa punkt. Haval gjorde en kort summering av föregående vecka där 
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han bad om ursäkt för sitt humör när dem återigen fick problem med “Lundsprojektet” och 

förklarade vad som orsakat att han kände som han gjorde. Han berömde sen medarbetarna på 

vilket sett dem hade tagit fram en bra lösning på dem problem som gruppen hade stött på.  

 

På mötet gick Haval även igenom kommande och potentiella kunder. Dem nya arbetsuppgifter 

och projekt som har kommit ut delar han ut till olika medarbetare. Han beskriver vad som ska 

göras och avgränsar även uppgiften med att säga vad som inte behöver göras i det här skedet. 

 

En medarbetare har en fråga om ett inköp av en bokhylla, ifrån IKEA, till kontoret. Haval säger 

att det är okej men avbryts av Robert som anser att dem bör avvakta därför att ekonomin är lite 

ansträngd just nu. Haval instämmer och beslutar att avvakta med inköpet.  

Mötet avslutas med ett “nu kör vi” ifrån Haval. 

4.1.8 Kundmöten 
Kunderna möts upp i hallen av Haval. Ofta hälsar han med en handskakning men med en kund 

klappade han lite på ryggen. Kunden får ta av sig skorna och om det är ett första besök så får 

dem en liten visning runt på kontoret med en presentation av medarbetarna. Han visar ofta några 

av projekten dem har arbetat med. Ingen av dem övriga medarbetarna störs i sitt arbete av att ha 

en kund som går runt på arbetsplatsen. Kundmötena hålls vid köksbordet och även här lämnas 

dörren öppen. Ibland tar Haval kundmöten själv men i de flesta fall har han med sig en utav 

medarbetarna. 
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5. Analys 

I analysen har vi med utgångspunkt ifrån Scheins modell identifierat och försökt beskriva 

gemensamma antagande i Detail Group samt vilka symboliska uttryck de får. I teorin beskrivs 

hur de olika nivåerna av kultur är inbördes relaterade till varandra. Normer och värderingarna 

bygger på de grundläggande antagandena och uttrycks i form av artefakterna eller symboler. För 

att kunna förstå artefakternas kulturella betydelse eller symbolik måste vi därför först förstå vilka 

värderingar och antaganden som ligger till grund för dem. Vi har utgått ifrån hur Scheins modell 

förklarar hur de grundläggande antaganden i en organisation skapas. Grunden till de 

gemensamma antagandena i en organisation läggs utifrån hur man väljer att förhålla sig till två 

huvudproblem. Problemet med anpassning och överlevnad i den externa miljön och problemet 

med den interna integrationen.  

5.1 Överlevnad och anpassning till den externa miljön 
Precis som alla andra organisationer måste Detail Group anpassa sig till och överleva i den 

externa miljön av olika intressenter. Här skapas antaganden om hur man utför och utvärderar 

arbete i organisationen. 51 Intressenter för Detail är deras beställare, kommuner, lantmäteri, 

konsulter, inkassobolag och blivande kunder.  

5.1.1 Uppdrag 
Definitionen på företagets huvudsakliga uppdrag är att vara ledande inom grön arkitektur och 

nyskapande inom den Svenska branschen. Målet är inte formellt uttalat och kan snarare liknas 

vid en vision eftersom det varken är tidsbestämt eller mätbart. Det är dock något man i 

organisationen tydligt strävar efter men som många gånger begränsas av ekonomiska skäl eller 

på grund av lagar som förhindrar. Företaget drivs inte av något vinstintresse. När det föregående 

år blev pengar kvar i kassan så delade Haval summan lika med alla i organisationen. Istället för 

pengar är det konsten som står i centrum. Det präglar även organisationens sätt att arbeta där 

resultatet är viktigare än tiden. En resurs som används flitigt.  

 

“Det betyder att, om en design inte är bra jobbar vi om den och gör om den tills vi är nöjda. För 

vi styrs av konstnärligt intresse. Så det viktigaste är att det konstnärliga är bra.” Haval Murad 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010) 
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Det hör till vanligheten att Detail lägger långt fler timmar på projekt än vad dem fakturerar för. 

Föregående år låg faktureringsgraden på bolaget på endast 30 %. Det vill säga att av alla 

arbetade timmar så var det endast 30% som fakturerades ut mot kund.  

 

Det konstnärliga intresset tillsammans med hållbarhet är företagets hörnstenar. Begreppet 

hållbarhet är något som diskuteras flitigt i organisationen. Vad är hållbarhet? Vad betyder det, 

egentligen?  Det här är något som förenar alla i organisation en; intresset för hållbarhet och för 

arkitektur som konst. Det tycks antas att det finns ett motstånd att strida emot. Vi har både sett 

företagets motgångar och hört det berättas om dem. Ibland är det kommuner och lagar som sätter 

käppar i hjulen och ibland är det rent av beställare, som inte vet sitt eget bästa.  “Dem”, som inte 

förstår, blir likställda med fiender till organisationen. Den här “vi-mot-dem känsla” kommer till 

uttryck i flera av företagets artefakter. Den syns i det kaxiga språket på hemsidan, Facebook och 

Twitter. Den syns på väggarna på kontoret där man har graderat personer, myndigheter och 

kommuner, som Detail varit i kontakt med på en skala mellan “good” och “evil”. Den märks 

också av när ledaren, Haval, uttrycker sin frustration över motgångar högt inför alla. 

 

Att det beskrivs som lite av en kamp gör ju kanske också att man inte är främmande för att arbeta 

hårt. Det är ju på något sätt för en bättre en sak. Att man lägger tid även på kvällar och helger hör 

inte till ovanligheten. Man kan fråga sig om det finns fler drivkrafter bakom den här arbetsviljan. 

Företaget har inte råd att betala några höga löner. Kanske handlar det om en vilja att visa upp vad 

man har lärt sig, att ”bevisa” sig som arkitekt. En ”hungrig” attityd som följer med några år vid 

skolbänken och en längtan efter att få skapa i verkligheten. 

5.1.2 Ansvar och feedback 
Haval är, i sitt ledarskap, generös med att dela ut ansvar till sina medarbetare, något som tas på 

stort allvar. Medarbetarna tycks sträcka ansvaret betydligt längre än till det enskilda projektet. 

Under veckomötet föreslog Alex, t ex, att alla skulle arbeta gratis, ett par timmar en lördag, för 

att börja skissa fram ett förslag till ett större kommande projekt i vår. Vi hörde även Robert 

bromsa ett inköp på grund av en svagare ekonomi, trots att Haval redan godkänt köpet. Robert 

berättade också för Haval, en dag, hur han hade legat sömnlös hela natten och funderat på 

potentiella lösningar till “Lundsprojektet”. Alla är måna om Detail på ett sätt som nästan kan 

liknas vid ägaransvar.  
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Det mesta arbetet sker självständigt och med eget ansvar. Däremot arbetar ofta flera personer i 

samma projekt. Det diskuteras en del fram och tillbaka. Alla har åsikter och delar dem öppet med 

varandra. Kommunikationen är rak och lindas sällan in. Det finns en värdering hos Haval om att 

det är viktigt att alla får ta del av varandras arbete och ge återkoppling till varandra. Det likställs 

med lärande. Det är också accepterat och till och med förväntat att man ibland gör fel. Man 

uppmuntrar varandra och man skäms inte för att be varandra om hjälp. I intervjun framkom att 

det var mycket medvetet ifrån Haval. ”För här finns det utrymme för att våga experimentera, våga 

fråga, våga göra fel. Så det är väldigt bra för nyexaminerade.” 
 

Att ge varandra feedback på arbetet tycks ske utan närmare eftertanke och utan att det ifrågasätts 

bland Details medarbetare. Det är därför sannolikt att det har skapats en norm om delaktighet i 

varandras arbete och att det kanske finns ett grundläggande antagande om att är så man jobbar. 

Kopplat till teorin, betyder det att det varit en metod som av erfarenhet visat sig ge positivt 

resultat för organisationen och att medarbetarna därför har anammat Havals antagande och gjort 

det till sitt eget. 

5.1.3 Beslutsprocess eller antagandet om att allas åsikt är lika viktig 
I arkitektens vardag är det många beslut som tas. Även här visar Haval tillit genom att inte vara 

inne och detaljstyra i projekten. I vår observation har vi sett hur Havals tid går åt till att prata 

med kunder och ägna sig åt administrativa uppgifter. Han låter sina anställda arbeta ifred, trots 

att det ibland kan röra sig om en kort tidsfrist. Istället får han ett par uppdateringar per dag. 

Vi har i vår observation inte sett någon fråga om ett mindre beslut riktat till Haval. Endast när det 

har handlat om riktigt stora beslut har man rådgjort med honom. Rutinen är snarare att man 

arbetar på och gör så som man tycker är bäst och får sedan argumentera för sin sak när man 

redovisar för Haval. Detta är normen för hur beslutsprocessen går till. Alla ger sig också in i 

diskussionen när Haval presenterar större beslut som ska fattas. Allas åsikt tycks värderas lika 

högt. Artefakten i form av en ritual som veckomöte uttrycker det med att det fungerar som ett 

möte gemensamt fattar strategiska beslut för företaget. Transparangs med ekonomin och 

transparangs kring relationerna till kunderna är andra symboler för det antagandet. Haval delar 

öppet vilka potentiellt nya kunder han har pratat med och hymlar inte med hur den ekonomiska 
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situationen ser ut. Kanske är det just den här delaktigheten som skapar det stora 

ansvarskännandet som vi beskrev tidigare. 

5.1.4 Hur mäter man mål 
I vår studie har vi inte kunnat se att det läggs någon vidare tid vid kontrollfunktioner eller 

mätningar. Den enda riktiga kontrollfunktion vi har identifierat är de anställdas tidrapporter. Där 

fyller medarbetarna i hur dem har använt sina timmar. Det är ett sätt att ha en överblick över de 

olika projekten så att det inte är något som drar iväg i orimligt med tid. Vad vi har kunnat 

observera så har Haval inte lagt särskilt mycket tid på att kontrollera dessa. Att Haval väljer att 

inte uppmärksamma tidrapporterna och istället lägga betydligt större del av sin tid på att gå 

igenom projektens status med sina anställda bekräftar att företaget inte drivs att något 

vinstintresse. 

5.2 Intern integration 
Den interna integrationen handlar om antaganden om hur medarbetarna ska förhålla sig till 

varandra. Hur lär sig medarbetarna att vara en grupp?52 

5.2.1 Språk 
Enligt Scheins modell behöver hela gruppen ha ett gemensamt språk för att kunna kommunicera 

så att alla förstår varandra. Dialogen på Detail är familjär och informell. Haval använder sig ofta 

av “gubben” eller “min kära vän” vilket ger en känsla av omtanke för sina anställda. Konkurrens 

mellan medarbetare, som Haval beskrivit på sina tidigare arbetsplatser, har vi inte sett här. Vi har 

nämnt hur feedbacken och att hjälpa varandra är en del av arbetet på företaget. Dialogen, som vi 

har observerat, är rak och lindas sällan in. Inte minst när Haval kommenterar ett arbete han inte 

är nöjd med: 

“Alltså, förlåt men, det här är inte bra” 

Vi har även hört Robert uttrycka sig på liknande sätt: 

“Det här är inte korrekt. Kan du göra det korrekt?” 

 

Medarbetarna på Detail är unga, i ungefär samma ålder och med begränsad erfarenhet. Kanske 

präglar det språket. Svordomar är avdramatiserade och används regelbundet, inte minst i syfte att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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förstärka något. Känslorna och passionen för yrket/konsten speglas också i språket där känslor 

som hat och kärlek används. Man formulerar sig ofta dramatiskt och använder ibland grova 

metaforer för att beskriva sina känslor. När Haval var upprörd över återkommande problem i ett 

projekt uttryckte han det såhär: “Jag hatar den här villan. Jag hatar Lunds kommun. Jag hatar 

allt. Jag känner mig våldtagen varje kväll av den här jäkla kommunen”.  

 

Humorn är en viktig del av språket. Det skämtas mycket och ofta. Engelska ord och uttryck syns 

inte bara på Facebook och på hemsidan utan blandas även i talet.“What ever” och “fuck”, hörs 

regelbundet bland medarbetarna.  

Språket med kunderna är likt det interna i organisationen. Inte särskilt formellt. Man är vänlig, 

familjär men också extremt rak och vågar ställa krav på beställaren. Humorn finns även här med 

hela tiden i dialogen och man får känslan av att relationerna till kunderna gränsar till privat. 

Kanske är det inte så konstigt då även kunderna brukar delta på företagets “afterwork” ibland. 

5.2.2 Gruppens gränser 
Det sociala är det som beskrivs som kärnan i gruppen. Det är i huvudsak det som drev Haval till 

att öppna eget arkitektkontor. 

“..Jag strävar efter att skapa en arbetsplats där man vill gå till jobbet varje dag för det är så 

himla kul och kollegorna som är, det måste finnas ett socialt spel, det måste finnas liksom 

sociala samband och kollegor som man tycker är jätteroliga, som man trivs med och som man 

vill vara med. Det är därför vi umgås, vi är som vänner här.” Haval Murad 

Det finns en kollektivism som är svår att undgå. Tydligast märks det genom att hela kontoret äter 

lunch tillsammans varje dag runt matbordet. Det kan liknas vid en familjerelation. Det är så 

självklart att ingen ens bryr sig om att fråga om lunchplanerna. De som inte har med sig matlåda 

går tillsammans ut och inhandlar mat. Något annat upplevs som otänkbart. En förutsättning för 

att vara en del av den här gruppen är att man trivs med det sociala och vill vara en del av det. Att 

man deltar i diskussioner både i arbetet och privat. Det lämnas inte utrymme för personer av mer 

introvert karaktär. Som person kan man inte heller vara pryd eller ha lätt för att bli generad. Här 

varierar samtalsämnena från det mest personliga till större världsliga frågor. Ett intresse för miljö, 

kultur och konst, känns självklart. Viktigast av allt är att ha åsikter och att dela åsikter. Något 

som skulle vara ett övertramp i den här gruppen är ett uttalande genomsyrat av fördomar.  

5.2.3 Fördelning av makt, auktoritet och status 
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Organisationen är platt och utan närmare observation kan det vara svårt att utpeka vem det är 

som är VD. Det finns inte heller några indikationer på att status är viktigt. Vi har dock kunnat se 

i studien är att viss auktoritet och maktfördelning finns. Auktoriteten fördelas i förhållande till 

anställningstid, något som tycks accepterat av de övriga. 

 ”Det finns en ordning. Dem som varit längst på kontoret de förstås har lite högre, uppskattas 

lite högre. På sätt och vis är det ganska logiskt. Och sista ordet har Haval förstås.” Alexey 

Golitsyn 

 Robert, som varit anställd längst, agerar som Havals förlängda arm. När Haval inte finns på 

plast så är det honom de andra medarbetarna vänder sig till med frågor. Det är också han som 

oftast och tydligast säger emot Haval i diskussioner om ett projekt. 

”Robert som är min äldsta anställd. Han har jobbat hos mig i tre år och ja han är fullfjädrad, 

fantastisk talangfull och en enorm tillgång till mig. Han är mitt allt just nu, för att när jag är sjuk 

då styr han kontoret.” 

5.2.4 Utveckla normer för tillit, intimitet, vänskap och kärlek; spelregler 
Relationerna mellan medarbetarna sträcker sig lite längre än bara en arbetsrelation. De ses ofta 

privat och bjuder in varandra på sina födelsedagsfiranden. Man delar mycket av sitt privatliv 

med varandra i konversationer. Humorn är en viktig del av relationerna och det finns en hög 

tolerans för vad man får skämta om utan att någon kan ta illa upp.  

5.2.4 Definiera belöningssystem och bestraffningar och hur dessa fördelas 
Någon lönesättningsmodell finns inte på Detail Group. Lönenivåerna på Detail är under 

genomsnittet i arkitektbranschen. Det kompenseras med friheten att planera sin egen tid. På 

Detail Group är det okej att flexa med sin arbetstid för att anpassa till sin egen livssituation. Det 

händer att när en anställd har arbetat riktigt hårt i en period så kan Haval skicka iväg personen på 

extra betald semester för att vila upp sig. Om en medarbetare lyckas få in ett uppdrag till 

företaget så erhåller den 5% av vad uppdraget innebär i intäkter för företaget. Utöver detta så har 

vi inte kunnat identifiera något belöningssystem. I intervjuer har vi fått informationen att 

bestraffningar inte finns. Vi har heller inte kunnat observera några i vår studie. 

5.3 Ledarens påverkan på kulturen 

Ovan har vi beskrivit vad som formar Details djupare kulturella nivåer, så som grundläggande 

antaganden. Vi har även beskrivit hur dessa kommer till uttryck i form av artefakter/symboler. 
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Utöver detta är det intressant att titta på vilka aspekter av organisationskulturen som ledaren 

påverkar. Enligt Scheins (2010) teori kan ledaren ingjuta sin tro och sina värderingar i 

företagskulturen genom olika mekanismer. Det finns primära och sekundära mekanismer. Schein 

(2010) skriver att i unga organisationer är dem sekundära mekanismerna endast förstärkare av 

organisationskulturen och syns som artefakter och symboler. Störst effekt för att ingjuta tro och 

värderingar har de primära mekanismerna i form av ledarens agerande. Formella uttalanden har 

mindre betydelse. Eftersom Detail grundades 2011 och fortfarande är ett ungt företag så har vi 

därför lagt störst vikt vid att analysera ledarens agerande kring de primära mekanismer som vi 

kunnat uppmärksamma. Vidare har vi beskrivit vilka sekundära mekanismer som används för att 

förstärka de värderingar som Haval önskar ingjuta i organisationen. 53 

 

Havals huvudsakliga anledning till att starta Detail var att skapa en arbetsplats han själv trivs på. 

Det är något som är återkommande i vår intervju med honom.  

“ “jag vill skapa världens roliga jobb”. Det var liksom så. Jag vill ha en arbetsplats där jag 

tycker det är skitkul att gå till varje dag där man inte känner att dagen är lång.” 

Han beskriver hur han inte passade in på det stora, anonyma arkitektkontor han arbetat på 

tidigare. Tystnaden som fanns tilltalade honom inte. När han en dag fick en tillsägelse ifrån sin 

chef, för att han varje morgon hälsade på alla kollegor och störde deras arbetsro, så fick han 

nog. ”För en social individ som mig, jag dog. Det här var misshandel. Själslig misshandel varje 

dag. Jag mådde dåligt. Jag var deprimerad för jag inte fick säga ett ord på min arbetsplats.” 

Haval använder sig själv som förebild på många sätt. När han kommer till kontoret på morgonen 

hälsar han högt på alla och delar något ifrån sin vardag. Överhuvudtaget delar han mycket om 

sitt privatliv.  

 

Att lunchen får ta sin tid visar hur Haval väljer att prioritera. Aldrig har vi sett honom titta på 

klockan under lunchen eller fikastunden. Oftast är det någon av hans medarbetare som tillslut 

avbryter rasten för att återgå till sitt arbete. Inte sällan lämnar Haval bordet sist. 

Precis som Haval beskrev själv i sin intervju är det viktigt för honom att man som anställd får 

prata under arbetstid. Även här sätter han exemplet genom att vara den som pratar mest på 

kontoret. När ingen pratar så hörs musiken som spelas i bakgrunden. ”Jag bestämde att på min 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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arbetsplats ska vi ha skithög musik. Högtalare så att alla kan spela på musik högt som fan. Alla 

får prata hur mycket som helst. Facebook är inte förbjudet. Sociala avbrott är bra. Så fem 

minuter hit eller fem minuter dit, det är bara bra. Vi kan avbryta arbetet helt plötsligt och börja 

prata om en artikel som vi har läst eller någonting. För det är bra att utvecklas. Vi kan ta en 

halvtimme extra lunch eller en timmes extra lunch och prata om någon hållbarhetsprodukt som 

har kommit.” Haval Murad 

 

Den familjära känslan stärks ytterligare av att Haval är insatt i sina medarbetares privatliv. Han 

tar hjälp av informationen för att visa hänsyn och anpassa arbetsbördan. Han vet t ex när en av 

hans anställda har sin dotter och inte, utan att fråga. Haval kallar det för ett hållbart ledarskap. 

 

Hur en ledare hanterar en kris i företaget ger viktig information till medarbetarna om 

underliggande antaganden och kan skapa nya normer, värderingar och arbetsprocesser. Vi har 

endast haft ett tillfälle att bevittna vad de i organisationen definierar som ”kris”. Det var när 

Detail återigen fick avslag med sin bygglovsansökan till Lunds kommun. För att lösa problemen 

fick medarbetarna släppa alla pågående projekt och ägna tiden åt att gemensamt skissa fram en 

fungerande lösning. Mötet benämndes som ett krismöte/workshop. I vår observation såg 

arbetsklimatet oförändrat ut och utan kännedom hade vi aldrig använt benämnt det som 

ett ”krismöte”. Trots pressat läge lät Haval alla få komma till tals och lyssnade på deras idéer. 

Budskapet var att i den här organisationen löser man problemen tillsammans.  

 

Ett effektivt sätt för ledare att påverka företagskulturen är vid valet av medarbetare. Ofta så sker 

det här på ett omedvetet plan. Ledarna brukar hitta och attrahera människor som liknar dem 

själva i tro, värderingar och antaganden. Att passa in i gruppen socialt beskrivs av samtliga 

intervjuade medarbetare som den viktigaste egenskapen hos kandidater som vill börja arbeta på 

Detail. Haval berättar: 

”Jag har noggrant valt ihop mitt team. Jag har haft fantastiska ansökningar, folk som jag har 

intervjuat som är guld värda. Som andra kontor skulle kriga om. Men jag har tackat nej för att 

jag ser att personligheten inte passar in i min grupp.” 
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I Scheins (2001) modell beskrivs hur resursfördelningen i organisationen speglar ledarens 

prioriteringar och därmed värderingar och antaganden54. Det kommer i sin tur att påverka 

organisationens syn på tid och finansiella medel och därmed förmodligen även speglas i 

arbetsprocesser. Details drivs inte av vinstintresse och det speglas i sättet man arbetar. Tiden har 

mindre betydelse och slutprodukten är desto viktigare. Haval beskriver i sin intervju hur han ser 

långsiktigt på personalen och att han lägger ned mycket tid i att lära upp dem. Det får gärna kosta 

tid eftersom han beräknar att det kommer att löna sig i längden.  

Flera av medarbetarna berättar att en av fördelarna med att arbeta på Detail är just kunskapen de 

får med sig. Att man trots bristande erfarenhet får egna projekt på en gång och att man därför 

tvingas lära sig det man inte kan, under arbetets gång.  

 

Medarbetarna skaffar sig information om önskat beteende och tankesätt utifrån sina erfarenheter 

av belöningar, bestraffningar, beröm och vad ledaren uttalat värderar. Det är både hur belöningen 

och bestraffningen ser ut och vad som belönas som visar prioriteringar, värderingar och 

antaganden.55 Vi har varken kunnat observera eller få fram i intervjuer någon form av 

bestraffning. Orsaken kan vara företagets unga ålder och att situationen än så länge inte har krävt 

det. Enligt Haval är det ett medvetet val.  

”Det finns ingen, inte en enda gång har jag bestraffat någon under dem här tre åren, för att de 

har gjort fel. Och tro mig, det har varit groteska fel. Jättemycket fel. Aldrig har jag skrikit, skällt 

ut eller varit arg. Aldrig.” 

Belöningar kan äga rum vid extra hårt arbete. När ett projekt krävt mycket tid och den anställde 

fått göra uppoffringar på sin privata tid så har det hänt att Haval gett personen ledigt en tid 

därefter. I vår observation har vi även sett att medarbetarna beröms flitigt. Något som dock 

verkar sticka ut lite extra är när någon gjort en lösning som verkligen faller Haval i smaken. Inte 

något minimalistiskt eller något ordinärt. Man får en känsla för Havals ideal när han berättar om 

Alex i sin intervju: ”..nu har jag haft honom i snart ett år hos mig och han är hur produktiv som 

helst. Och han är inte rädd. Han vågar göra sjuka saker. Helt galen, “crazy” design som han vet 

att det här skulle han inte våga göra för någon annan.”  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Hur man som ledare ger instruktioner, hur man utbildar sin personal och hur man coachar dem 

sätter också sin prägel på organisationskulturen.56 Som vi tidigare redovisat i vår observation så 

har Haval ett coachande ledarskap. Istället för att detaljstyra uppgifterna låter han medarbetarna 

få arbeta självständigt och förtydligar istället med instruktioner när det behövs. I vår intervju 

förklarar han det såhär: ”Jag är väldig lugn som människa. Så att jag är, det handlar om att man 

som ledare istället för att tala om hur de ska göra så visar jag istället. Jag ger inte 

arbetsuppgiften, jag visar arbetsuppgiften.” 

När Haval tappar sitt humör så handlar det ofta om att han har fått upprepa en instruktion flera 

gånger. Han visar sin frustration genom att höja rösten men lugnar ned sig när han nått fram med 

det han ville säga eller alternativt blivit övertygad om att han har fel. 

6. Slutsats och reflektion 

Syftet med uppsatsen är att identifiera Detail Groups organisationskultur samt beskriva hur 

ledaren påverkar den. Vi har i vår studie lyckats få fram delar av en organisationskultur genom 

att analysera våra data utifrån modeller av Edgar Schein. En del av problematiseringen handlar 

om huruvida yngre organisationer har någon organisationskultur eftersom de gemensamma 

antagandena som ligger till grund för kulturen hämtas ifrån gemensamma erfarenheter. I en så 

ung organisation som Detail så har man inte hunnit skaffa sig så mycket gemensamma 

erfarenheter. Betyder det att organisationen saknar en kultur? 

 

I vår studie har vi funnit normer för hur man arbetar på Detail som är tagna för givet. Enligt 

Schein (2010) har normer sitt ursprung i gemensamma antaganden. Möjligen kan dessa 

gemensamma antaganden komma ifrån andra subkulturer eller vara hämtade i makrokulturen 

men eftersom de också ligger till grund för arbetsprocessen på Detail Group så utgör de även en 

del av organisationskulturen oavsett sitt ursprung.  

 

Vi har i studien tittat på hur ledaren, Haval, med olika medel, omedvetet och medvetet, försöker 

påverkar och bygga organisationskulturen på Detail. Schein (2010) förklarar att för att förändra 

en kultur räcker det inte med att förändra det synliga, artefakterna. Man måste som ledare ned på 

djupet i de kulturella nivåerna. Det är normerna och värderingarna som styr vårt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56!Schein, Edgar H. Organizational culture and leadership (San Francisco: John Wiley & Sons, 2010)!
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beteendemönster och de påverkas av de grundläggande antagandena som ligger som vår djupaste 

kulturella nivå. För att påverka de gemensamma antagandena krävs att idén, tron eller 

värderingen visar ger ett positivt resultat upprepade gånger i organisationen. Först då kan 

medlemmarna i organisationen ta till sig den och göra den till ett gemensamt antagande för hur 

man ska arbeta.  

 

Mycket av det som ledaren önskat göra till Details organisationskultur har också blivit en del av 

organisationens sätt att arbeta och förmodligen också en del av de gemensamma antagandena. 

Främst därför att ledaren, Haval, har föregått med eget exempel och därmed varit konsekvent i 

det han säger till sina anställda och i det han gör. Vi finner det därför som rättvist uttryckt att det 

är ledarens eget agerande som är den viktigaste mekanismen för att ingjuta kulturella värderingar, 

precis som Scheins teori (2010) beskriver. Framför allt i en mindre organisation där ledaren tar 

större plats. Det sociala samspelet med många dialoger, delaktigheten i varandras projekt och 

den familjära känslan är kanske det mest påtagliga som vi tror kunna identifiera som delar av 

Details kultur. Det är också i dessa delar som Haval har haft den mest framträdande rollen. Alla 

är sådana inslag som också främjas i en organisation av den här storleken. Detta kan komma att 

förändras om Detail Group i framtiden växer med flera anställda.  

 

Vi tycker oss ha identifiera delar av en organisationskultur på Detail Group enligt den definition 

på kultur som vi har utgått efter i studien. Vi har sett flera beteendemönster som är gemensamma 

för alla och som man inte tycks reflektera över. De sker omedvetet. Vi anser också att 

organisationskulturen till stor del påverkas och formas av ledaren. Med det följer dock nya frågor 

om grunden till hur dessa grundläggande antaganden skapas. Detail Groups bristande erfarenhet 

ger oss anledning till att ifrågasätta den som referens för de gemensamma antagandena. Kan det 

istället vara så att man i begynnelsen av formandet av en organisationskultur tar till sig nya 

antaganden baserat på avsaknaden av erfarenheter? Det vill säga, att det snarare är så att så länge 

man saknar bevis på att ett handlande inte är till förmån för organisationen så är man beredd att 

anamma det och göra det till ett gemensamt antagande. För Detail Group skulle det innebära att 

man formar sitt beteendemönster efter de värderingar som ledaren, Haval, ingjuter i 

organisationen, tills dess att erfarenheten visar att de inte är till någon fördel för organisationen. 
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Så länge den erfarenheten saknas så behålls de grundläggande antagandena och de får fortsatt 

makt över sättet att bete sig, uppfatta saker och tänka i organisationen. 
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Informatörer!!

Haval Murad är en man på 30 år som är färdigutbildad till arkitekt och byggingenjör. Han är 

grundare till företaget och har tillsammans med några av sina medarbetare byggt upp företaget 

under tre år, till där företaget befinner sig idag. Haval har skaffat sig erfarenhet från tidigare 

arkitektbyråer. Bl a har han jobbat på Bau och Bergs arkitektkontor. Förutom att arbeta som 

arkitekt är Haval kulturskribent på DN och politiskt aktiv i miljöpartiet. 

 

Robert Larnestay är 28 år. Han har varit anställd på Detail sedan start. Idag arbetar han heltid 

som arkitekt och byggingenjör inom ljusteknik. Robert lärde känna Haval i skolan under sin 

utbildningstid. De blev bra vänner och höll kontakten efter att Haval hade tagit sin examen. När 

Haval startade Detail Group involverade han Robert i vissa projekt. Därefter har det löpt på och 

nu är Robert den medarbetare som varit längst på Detail Group. 

 

Johan Ericsson är 28 år och färdigutbildad civilingenjör ifrån KTH (Kungliga Tekniska 

Högskolan). Han jobbar deltid som grafisk designer samt kreativ direktör på Detail Group. Som 

kreativ direktör brukar delta på de stora kundmöten som företaget har tillsammans med Haval. 

Johan har lärt känna Haval genom hans flickvän, som är Havals syster.  

 

Eira Jacobsson är 29 år och började sin anställning i april 2013. Eira jobbar deltid, 75%. Hon fick 

kontakt med Detail genom ett “probono-projekt” som företaget var engagerade i. Det var en 

kursgård uppe i Dalarna, Lindsberg. Eira väntade vid den här tiden barn och var höggravid. De 

fick en bra kontakt med varandra och kort därefter bestämdes det att Eira skulle få en anställning 

efter sin föräldraledighet. Under ledigheten besökte hon kontoret regelbundet. 

 

Alexey Golitsyn, även kallad Alex, är 27 år. Han har både en arkitektexamen ifrån KTH och en 

ingenjörsexamen inom radie och teknik ifrån Ryssland. Alex fick jobbet genom att han fick tips 

av en vän om Detail Groups annons på Facebook. Nu har Alex arbetat nio månader på Detail 

Group. Han känner Eira sen innan, då dem studerade ihop på KTH. 
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Bilaga 1 - Strukturerande observationsschema 

 
 

Strukturerad observation - Veckomöte 10:50 

Hur är mötet organiserat?  

Vem håller i mötet?  

Hur långt är mötet? 

Vilka deltar?  

Hur är dem förberedda? 

Finns det någon agenda?  

Hur förs talan?  

Är mötet av informativ natur eller beslutsfattande? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågorna 
Till VD:n 

1. Vad är företagskultur enligt er? 

2. Vilken företagskultur strävar ni efter? Varför? 

3. Hur yttrar sig den?  

4. Är ni på något sätt annorlunda ifrån andra företag i samma bransch? 

5. På vilket sett försöker ni påverka er företagskultur i den riktning ni vill? 

6. Hur ser processen ut från det att man söker en anställning hos er tills dess att man är 

igång att arbeta? 

7. Hur gör du bedömningen av dem du anställer? 

8. Vilka medarbetare söker ni? 

9. Hur ser en typisk anställd ut hos Detail Group?  

10. Vad för person skulle absolut INTE passa in på Detail Group? 

11. Hur tänker du på dina anställda och deras framtid på Detail Group? Vilka 

karriärmöjligheter finns det? 

12. Hur mycket påverkar dem anställda sitt arbete och sitt arbetssätt? 

13. Brukar du ge feedback till dina anställda? Vad handlar den om? 

14. Hur är du som chef?  

15. Hur ser er lönemodell ut och har ni andra belöningssystem? 

16. Brukar ni fira framgångar? 

17. Vad har ni för övriga rutiner och ritualer på företaget? T ex utvecklingssamtal, 

personalmöten och liknande. 

18. Finns det någon tanke bakom att ni sitter där ni gör och att kontoret är utformat på ett 

särskilt sätt? 

19. Varför valde du att starta eget företag? 

20. Har du har några motgångar med företaget? Vilka? 

21. Hur hanterade du dem? 

22. Har företaget några uttalade värderingar? 

23. Hur kommer det i så fall till uttryck? 

24. Berätta gärna hur processen brukar se ut från att ni får ett uppdrag till att det är slutfört? 



 

  2!

25. Hur ser du på framtiden? Vad har du för visioner? Vilka mål har du med företaget? 

26. Vad är du mest stolt över i vad Detail group har åstadkommit? 

 

Till medarbetarna 

1. Hur länge har du arbetat här? 

2. Varför har du valt att arbeta just här? 

3. Hur ser en arbetsdag ut här på Detail Group? 

4. På vilket sätt känner du att du kan påverka ditt arbete?  

5. Hur skulle du beskriva Detail Group som företag? 

6. Varför tror du att det ser ut på det sättet? 

7. Vad tror du är viktigast för en ny anställd att känna till om er när man börjar arbeta här? 

8. Om du fick lova att ändra tre saker i företaget, vad skulle det vara? Och varför? 

9. Vad var det första som slog dig i det här företaget när du började arbeta här? 

10. Vad skiljer det här företaget ifrån där du har arbetat tidigare? 

11. Finns det några oskrivna regler här på företaget? Säg tre meningar som börjar med “Du 

bör…” och tre som börjar med “Du bör inte…” 

12. Vad har du för relation till din chef? 
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Bilaga 3 - Bilder 

 
Bild!1!Isberg!
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Bild!2!Fysisk!miljö!
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Bild!3!Fysisk!miljö!
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Bild!4!Fysisk!miljö 
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Bilaga 4 – Annons 
 

 


