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Förord 

Under den tid vi har studerat det Internationella ekonomprogrammet på Södertörns Högskola har 

ett intresse för organisation och organisering utvecklats. Vi vill börja med att tacka företaget 

MTR Stockholm för att vi fick möjlighet att genomföra studien. Sedan vill vi tacka alla våra 

intervjupersoner som medverkade i studien. Till sist vill vi ge ett stort tack till den person som 

hjälpte oss att få tag på våra respondenter.  
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Problem: Det stora intresset för företagets värderingar har bidragit till att det har blivit mer 

vanligt att individer söker sig till organisationer som har en stark företagskultur. Var man arbetar 

och med vem man arbetar för har därmed blivit de dominerande faktorerna istället för vad man 

arbetar med. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur företagskulturen, de rationella samt emotionella förmånerna 

upplevs av de anställda inom företaget. Syftet är även att undersöka om företagskulturen kan bli 

ett styrmedel genom att det råder en bra kommunikation mellan anställda inom organisationen.  

Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ forskningsmetod där empiri har samlats in genom 

intervjuer från företaget MTR Stockholm. 

Teoretiskreferensram, Edgar Schein, Kulturens tre nivåer, Sju dimensioner 

Resultat: Undersökningen har påvisat att det råder olika kulturer inom företaget. Men även att 

det finns en stark företagskultur inom verksamheten, alltså att respondenterna känner en 

samhörighet med att arbeta inom tunnelbanan snarare än att arbeta för företaget MTR 

Stockholm.  

 



 

 

 

 

 

Slutsats: Utifrån vårt resultat kan man dra slutsatsen att det råder olika kulturer inom företaget 

samt att det finns möjlighet till vidareutveckling och att de anställda trivs. Sedan kan man 

konstatera att företagskulturen inte har en direkt påverkan på kommunikationen och att det inte 

kan användas som ett styrmedel. 

Förslag till fortsatta studier: Ett förslag till framtida forskare som vill undersöka företaget 

MTR Stockholm kan vara att utföra undersökningen ur ett bredare perspektiv med flera anställda 

inom olika yrkesroller. Sedan kan man även undersöka andra företag i Stockholms 

kollektivtrafik samt jämföra företagskulturen.  



 

 

 

 

 

Abstract  

Essay title   How employees see the company culture at MTR Stockholm 

Program/Course International Economics program, Business Administration C, 15 

points, Spring 2014 

Author   Yasemin Gül & Mehtap Tok 

Supervisor    Yohanan Stryjan 

Keywords   Culture, corporate culture, organizational culture, values, norms, 

artifacts, assumptions 

Problem: The great interest towards the company’s values has contributed to it becoming more 

common for individuals to seek out organizations that have a strong corporate culture. Where 

you work and whom you work for has thus become the dominant factors instead of what you are 

working with. 

Purpose: The purpose of this study is to examine how the corporate culture, the rational and 

emotional benefits are experienced by the employees of the company. The aim is also to examine 

whether the corporate culture can become a management control measure by good 

communication between employees within the organization. 

Methodology: The essay is based on a qualitative research method and empirical data were 

collected through interviews from the company MTR Stockholm. 

Theoretical Frame of reference, Edgar Schein, Three Levels of Culture, Seven dimensions. 

Results: The study has shown that there are different cultures within the company. But also that 

there is a strong corporate culture within the business, the respondents feel an affinity with 

working within the underground rather than working for the company MTR Stockholm. 

Conclusions: Based on our results it can be concluded that there are different cultures within the 

company and that there is a possibility for further developments. It can also be concluded that the 

employees feel comfortable in the company. Furthermore, it can be confirmed that the corporate 



 

 

 

 

 

culture does not have a direct impact on the communication and that it cannot be used as a 

management control measure. 

Suggestions for future research: A proposal to future researchers who want to examine the 

company MTR Stockholm can be to carry out the study in a broader perspective with several 

employees in different job roles. Furthermore, other companies in the Stockholm public transport 

can also be examined and a comparison between the company cultures can be done.  
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1. Introduktion och bakgrund 

 

I detta avsnitt kommer vi att ge läsaren en övergripande introduktion om begreppet 

företagskultur samt redogöra kultur ur en generell beskrivning.  

 

Företagskultur har fått en viktig och avgörande roll inom många organisationer och begreppet 

har en bred definition beroende på vem som svarar. En generell beskrivning är gemensamma 

samt informella värderingar som bildas inom en organisation. I denna studie har vi undersökt ett 

företag där företagskulturen har en viktig roll för att få en fungerande verksamhet. Vi har valt att 

undersöka företaget MTR Stockholm. MTR Stockholm är ett internationellt företag som tog över 

driften av tunnelbanan i Stockholm år 2009 från företaget Veolia Transport Sverige AB (hade 

namnet Connex förut) som är en internationell koncern av Transdev. Företaget MTR Stockholm 

har drivit Stockholms tunnelbanetrafik i närmare fem år och tog över en befintlig verksamhet 

med befintlig personal. Uppsatsen undersöker hur företagskulturen uppfattas bland de anställda 

och om företagskulturen har en stor dominans inom arbetet. Som vi tidigare nämnt har begreppet 

företagskultur en bred definition och begreppet, har i denna uppsats, tolkats utifrån att det är 

informella värderingar och normer som skapas, anammas och implementeras av en grupp 

individer i en organisation. Det kan handla om relationer mellan medarbetare till exempel 

bemötande, jargonger eller attityder. 

I denna studie använder vi begreppet företagskultur och organisationskultur som 

synonymbegrepp. 

 

1.1 Företagskultur 

Begreppet företagskultur innebär de regler, värderingar och normer som kännetecknar ett företag 

eller en organisation. Man kan även säga den informella eller föreställningsmässiga sidan av 

företaget. På 1980-talet spreds begreppet företagskultur som följd av att vissa amerikanska 

forskare ansåg att företagskulturen hade en viktig betydelse för företagens allmänna effektivitet. 

Numera försöker många företagsledningar styra sin verksamhet genom de ideal och normer som 
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finns angivna, detta innebär att företaget försöker få personalen att tänka samt handla efter 

dessa.1 

 

Organisationer skapas när en grupp människor tillsammans arbetar för att uppnå vissa mål som 

man inte kan uppnå själv. Detta leder till att man utvecklar en struktur för att effektivt nå upp till 

de mål som önskas.2 Man kan definiera organisationskultur som en samling av delade normer 

och värderingar som har en påverkan på hur gruppmedlemmarna tänker, tycker, känner samt 

agerar både inom och utanför organisationen.3 För att kunna utveckla en organisationskultur bör 

individer i verksamheten ha en identifikation med organisationen. Individerna i en organisation 

representerar en unik stil, inriktning och historia som därmed formar en meningsfull identitet. 

Det är inte ovanligt att individen identifierar sig med sin position i hierarkin, eller med sin 

avdelning till exempel produktion eller marknadsföring, snarare än med hela organisationen. 

Anledningen till att individer identifierar sig med en del av organisationen är att den uppfattas 

som en mer abstrakt och svårtolkad enhet. Organisationsidentitet är nära anknuten till dess 

kultur. Alvesson och Sveningsson hävdar att kultur är mer sammanhangsbunden, underförstådd 

och viktig, medan identitet är mer språkinriktad och tydlig.4 

 

Om organisationsmedlemmarna känner en samhörighet och en stark identitet ökar deras tendens 

att ta till sig de gemensamma värderingarna inom organisationen. En gemensam 

organisationskultur kan lägga grund till tydlig organisationsidentitet. Man kan skapa en 

gemensam identitet med tydliga värderingar, idéer och symboler oavsett om organisationen 

saknar en likformad fokus i produktionen eller har en mer blandad inriktning.5 

 

Företagskultur går ut på att organisationerna själva producerar sin kultur och att kultur är en 

aspekt vid sidan av struktur, storlek, teknik och ledarstil.6 I sin artikel Concepts of Culture and 

Organizational Analysis beskriver Linda Smircich hur företagskultur blir ett verktyg för 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, "företagskultur", 2014 
2 Jones, Gareth R., 2007 
3 Jones, Gareth R. & George, Jennifer M., 2012 
4 Alvesson, Mats & Sveningsson, Stefan, 2008 
5 Ibid 
6 Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styre, Alexander, 2012 
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“strategiska chefer” för att påverka och styra företagets inriktning. Hon menar att starka kulturer 

kan designas och manipuleras medvetet men att det kanske inte ger ett önskat resultat.  

En fråga som företagskulturen fått är; om kulturen utgjorde enbart “en kultur”, hur skulle då de 

andra subkulturerna hanteras som utvecklats inom olika delarna i företaget?  

Smircich menar att företagskultur kanske bör anses som en ideologi från ledningens sida för att 

kunna utöka sina kontrollmöjligheter och sin legitimitet.7 

 

I andra studier har det diskuterats att företagskultur strävar efter att förlänga ledningens kontroll 

genom att “kolonisera” de anställdas känslor. Man anser att det är medarbetarnas själ som måste 

kontrolleras och påverkas för att företaget ska få en konkurrensfördel. Alltså menar man att en 

stark företagskultur medför till att medarbetarnas prestationer ökar samt att deras nytta för sitt 

ansvarsområde ökar.8 

 

För att svara på dessa diskussioner har Linda Smircich föreslagit ett alternativt synsätt, 

organisation som kultur. Hon menar att, för att förstå kultur i organisationer så är det bättre med 

en ordvändning. Alltså istället för att nämna att kultur är något som en organisation har, till 

exempel företaget har en stark företagskultur, så nämner man att kultur är något som en 

organisation är. Vilket innebär att kultur inte kan förstås i ekonomiska eller materiella termer 

utan att det är något som kan användas för att styra en organisation och även att kultur används 

för att förstå organisering som ett socialt fenomen.9 

 

I organisation som kultur anses kultur som en metafor där det ska leda till djupare och mer 

reflekterande ställning kring vad kultur och organisering är. Detta synsätt innebär att undersöka 

de faktorer som anställda i en organisation tar för givet. De anställda har socialiserats in i 

organisationen och gör det de själva anser som en naturlig ordning eller rationellt sätt att göra 

saker och ting på. Vid en undersökning blir det således bättre att “vara en främling” och att inte 

ha någon kunskap om vad som tas för givet.10 

 

                                                 
7 Smircich, Linda, 1983 
8 Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styre, Alexander, 2012 
9 Smircich, Linda, 1983 
10 Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styre, Alexander, 2012 
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1.1.1 Tre olika perspektiv inom företagskultur 

Företagskultur kan delas in i tre olika perspektiv: integreringsperspektivet, 

differentieringsperspektivet samt fragmenteringsperspektivet. Det första går ut på att företaget 

har en stark och homogen kultur som binder hela företaget. Det andra perspektivet innebär att 

företaget omfattar många olika kulturer, ett exempel kan vara att det finns olika kulturer inom 

varje avdelning. I det tredje perspektivet råder det oklara, varierande samt motstridiga värden 

inom företaget.11 

 

1.1.2 Tre uppfattningar för att styra företagskulturen 

Alvesson och Svenningsson förklarar i sin bok att det finns flera föreställningar om möjligheten 

att styra en organisationskultur. Med detta menar de att det finns en stor möjlighet för 

organisationsledningen att utöva en stark och systematiskt påverkan hos medarbetarnas 

värderingar, föreställningar samt innebörder. Författarna skiljer dessa genom tre uppfattningar. 

Den första uppfattningen innebär att den högsta ledningen kan förändra organisationskulturen 

med hjälp av vissa villkor och tillräckliga färdigheter samt resurser. I den andra uppfattningen 

menar författarna att det är svårt att förändra en organisationskultur eftersom att det finns många 

olika värderingar, meningsskapande grupper och strukturer som är svåra att påverka. Detta leder 

till att ledningen utövar ett måttligt inflytande över vissa värderingar och innebörder i vissa 

omständigheter. Den tredje uppfattningen innebär att kulturen är utom all kontroll. Med det 

menar Alvesson och Sveningsson att människor skapar mening i sina arbetserfarenheter genom 

deras utbildningsbakgrund, arbetsuppgifter, grupptillhörighet, interaktion med mera. Detta leder 

till att försöken med att utöva inflytande över dessa människor kommer enbart få begränsade 

verkningar.12 

 

1.2 Kultur 

Kultur går ut på att människor delar något. Det kan handla om traditionella sätt som innebär att 

handla och tänka, eller så kan det handla om meningssystem eller grundläggande antaganden 

                                                 
11 Jacobsen, Dag Ingvar, 2005 
12 Alvesson, Mats & Sveningsson, Stefan, 2008 
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som leder individer till vald inriktning. Begreppet kultur innebär att en grupp individer tolkar 

något på ett likartat sätt i jämförelse med andra gruppers tolkningar.13 

 

Organisationernas informella element är kultur och maktförhållanden. Det finns olika typer av 

kultur i en organisation. Några av dessa är: stark och homogen kultur, splittrad kultur med olika 

subkulturer eller kultur som inte har någon mening för medarbetarna.14 

 

Jacobsen tar upp i sin bok, Organisationsförändringar och förändringsledarskap, att en stark 

kultur blir en motiverande drivkraft hos de flesta medarbetarna. På så sätt kan företagets formella 

kontrollrutiner minskas. En stark kultur bidrar med ett gemensamt språk och gemensamma 

uppfattningar som underlättar kommunikationen inom organisationen. Det bidrar till en stark 

strategisk fokusering.15 Många forskare använder begreppet “kultur” utan att veta innebörderna 

och idéerna bakom begreppet. På så sätt blir termen väldigt vagt och begreppet förlorar fokus, 

riktning och en djup tolkning. Ett alternativt sätt kan vara att använda andra termer så som 

“informella handlingsmönster”, “normsystem” eller “sociala mönster”.16 

 

Kronstam hävdar att grundläggande värderingar kan förändras samt utvecklas genom ökad 

kunskap och erfarenheter. Hon menar att kundens syn på företagets värderingar samt hur 

företaget överför dessa i verkligheten har en avgörande roll för företagets tillväxt. 

Vidare förklarar Kronstam att alla företag har en kultur. Varje företag definierar företagskultur 

som de aspekter som medarbetarna agerar i de vardagliga situationerna och även att företag har 

specifika förhållningssätt där företagsledningen utvecklar sättet att arbeta på.17 

 

1.2.2 Symboler 

Kultur anses som symbolisk eftersom att det framhäver det uttrycksfulla än den tekniska eller 

praktiska sidan av mänskligt beteende. Symbol kan definieras utifrån att det är ett tecken som 

                                                 
13 Alvesson, Mats & Sveningsson, Stefan, 2008 
14 Jacobsen, Dag Ingvar, 2005 
15 Ibid 
16 Alvesson, Mats, 2001 
17 Kronstam, Karin, 2002 
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representerar något annat. Tolkandet av detta tecken blir en symbol och som får en bredare 

mening. Symbol kan även definieras som, att det för ihop olika delar till en helhet och att det 

representerar något annat än sig själv, alltså att det inte talar för sig själv. De kan vara både enkla 

och komplexa symboler. En enkel symbol är till exempel företagets logotyp, medan en komplex 

symbol är sociala relationer och värderingar. En symbol är det underliggande och dolda 

innehållet i en kultur.18 

 

I artikeln, You asked for it: Christmas at the bosses´expense som Michael Rosen skrivit, tar han 

upp olika symboler och kulturella uttryck i en julfest på ett företag. Något övergripande 

symboler från festen var sammanhållningen bland personalen där man åt och drack tillsammans. 

Detta var inte lika vanligt på arbetsplatsen när man arbetade. Festen bidrog till att man 

socialiserades med medarbetarna där en när relation utvecklades.19 

 

1.3 MTR Stockholm 

I vår studie har vi undersökt företagskulturen inom företaget MTR Stockholm. Innan studien 

presenteras vill vi klargöra vad företaget står för samt redogöra vad skillnaden är mellan SL 

(Storstockholms lokaltrafik), MTR Stockholm samt TBT (Tunnelbanan Teknik Stockholm AB). 

SL är uppdragsgivaren för MTR Stockholm samt TBT och äger infrastrukturen, såsom räls, 

tunnlar, spårområden etc. MTR Stockholm driver tunnelbanan och sköter trafiken, 

biljettförsäljningen, informationen och städningen på stationerna och plattformarna. TBT driver, 

utvecklar och underhåller samtliga tunnelbanevagnar som ägs av SL.20 

  

                                                 
18 Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styre, Alexander, 2012 
19 Rosen, Michael, 1988 
20 Tunnelbanan Teknik Stockholm AB, ”Om oss”, 2014 
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2. Problemdiskussion 

 

I det här avsnittet beskriver vi forskningsområdets problem och syftet med denna studie. 

 

 

Vi har valt att undersöka företagskulturen inom en organisation. Detta för att företagskultur har 

blivit en viktig faktor inom många organisationer. Det stora intresset för företagets värderingar 

har bidragit till att det har blivit mer vanligt att individer söker sig till organisationer som har 

stark företagskultur. Var man arbetar och med vem man arbetar för har därmed blivit de 

dominerande faktorerna istället för vad man arbetar med. 

 

Utifrån våra frågeställningar vill vi få en bild på om företagskultur kan bli en sorts styrmedel 

genom att ha en bra kommunikation mellan medarbetarna och de högre instanserna. Med 

kommunikation menar vi att kunna yttra sig, föra fram sina åsikter och att få kontakt med 

ledningen för att kunna framföra det. Likaså gäller även för de anställda. En bra kommunikation 

kan även bidra till att hierarkin inom organisationen känns plattare och att det inte råder några 

tydliga makt hållningar.  

 

Företagskultur är den informella sidan av ett företag vilket menas att det inte finns nedskrivet 

eller kan betraktas som rätt eller fel. På så sätt kan det uppfattas olika av varje individ inom 

organisationen. Det kan vara olika faktorer som påverkar och styr uppfattningen. 

I vår studie kommer vi att behandla en frågeställning om hur företagskulturen uppfattas inom den 

specifika företaget som vi har valt och om det påverkar medarbetarlöften. Med medarbetarlöften 

menar vi att undersöka trivseln och vidareutvecklingen inom organisationen och om det har 

någon påverkan i företagskulturen. Detta på grund av att se om det finns något samband mellan 

vad för uppfattning man har om företagskulturen och om det underlättar kommunikationen.  

 

Ett intressant studieobjekt är det internationella företaget MTR Stockholm som etablerades i 

Sverige år 2009. MTR Stockholms arbetsuppgift är att driva tunnelbanan i Stockholm. Företaget 

tog över en befintligverksamhet med befintlig personal och införde sin kultur. 
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2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur företagskulturen, de rationella samt emotionella 

förmånerna upplevs av de anställda inom företaget. Med rationella förmåner menar vi om de 

anställda upplever att det finns möjlighet till vidareutveckling och emotionella förmåner handlar 

om trivseln i företaget. Vårt syfte är även att undersöka om företagskulturen kan bli ett styrmedel 

genom att ha en bra kommunikation mellan anställda inom organisationen.  

Vi vill ta reda på vad de anställda på huvudkontoret samt stationsmedarbetarna har för 

uppfattning om dessa punkter.  

 

2.2 Frågeställningar 

I vår undersökning kommer vi att utgå ifrån frågeställningarna: 

 

 Hur uppfattas företagskulturen, vidareutvecklingen samt trivseln inom MTR Stockholm? 

 Underlättar företagskulturen till en bättre kommunikation mellan de anställda inom 

organisationen? 

 Kan företagskulturen bli en sorts styrmedel med hjälp av en bra kommunikation mellan 

de anställda?  

 

2.3 Avgränsningar 

Vi har valt att göra en fallstudie och avgränsat studien till företaget MTR Stockholm. 

Anledningen till att vi just valt MTR Stockholm är för att det är ett internationellt företag som 

försökt implementera en utländsk företagskultur på en befintlig verksamhet med befintlig 

personal. 

En fördel som vi har är att en av skribenterna arbetar inom företaget och därmed har vi använt 

oss utav ett bekvämlighetsurval, där respondenterna från station valts utifrån skribentens 

kollegor. Sedan har ett icke sannolikhetsurval gjorts på de anställda från huvudkontoret, detta för 

att vi hade en kontaktperson från en tidigare studie som hjälpte oss att få kontakt med resterande 

respondenter. Denna kontaktperson var relevant för vår undersökning men deltog inte i våra 

intervjuer på grund av tidsbrist. Vi har därmed använt oss utav ett snöbollsurval för att få kontakt 



 

 

 

9 

 

med respondenter som är relevanta inför vår undersökning och sedan fått kontakter med 

ytterligare respondenter.  

Vårt urval av respondenter innefattar fyra stationsmedarbetare och fyra anställda inom de högre 

instanserna inom MTR Stockholm. Intervjuerna med stationsmedarbetarna skedde utanför deras 

arbetstid medan intervjuerna med de högre instanserna ägde rum i huvudkontoret som ligger vid 

Fridhemsplan. 
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3. Metod 

 

I detta avsnitt beskriver vi vårt val av forskningsmetod och hur vi har samlat in empirin till 

uppsatsen. 

 

3.1 Val av metod 

Kvantitativa och kvalitativa metoder är två olika typer av metoder för att samla in information. 

Kvalitativ forskningsmetod innebär att forskaren samlar in data genom att går mer på djupet som 

beskrivs med ord och analyser medan kvantitativ forskning innebär att forskaren samlar in 

numerisk data.21 

 

I vår undersökning är vi intresserade av att ta reda på hur medarbetarna upplever 

företagskulturen, vidareutvecklingen och trivseln inom organisationen. Vi har därmed valt att 

genomföra en kvalitativ forskningsmetod där vi ska använda oss utav semistrukturerade 

intervjuer, som innebär att man ställer samma frågor till alla respondenter och att frågorna har 

öppna svarsmöjligheter. Genom att vi använder oss utav en kvalitativ forskningsmetod kan vi få 

en djupare bild av vad de anställda har för uppfattningar kring företagskulturen.22 

 

3.2 Primär- och sekundärdata 

Vi kommer att använda oss utav både primär- och sekundärdata. Primärdata är det som en 

forskare själv samlar in inför studien medan sekundärdata är sådant som en annan person samlat 

in i en tidigare forskning. Resultaten som vi har samlat in från våra intervjuer är våra primärdata 

och våra sekundärdata har vi samlat in från tidigare forskningar och studier om företagskultur.23 

 

                                                 
21 Bryman, Alan & Bell, Emma, 2005 
22 Ibid 
23 Ibid 



 

 

 

11 

 

3.3 Planering av intervjuerna 

I en tidigare delkurs utförde vi en fallstudie som handlade om förändringsarbete inom en 

organisation. Vi valde då att undersöka MTR Stockholm och fick kontakt med en HR specialist 

inom företagskulturen. Det var det som inspirerade oss att skriva om företagskulturen i vår 

kandidatuppsats. Inför uppsatsen tog vi kontakt med HR specialisten och fick hjälp att boka in 

intervjuer med några anställda från huvudkontoret.  

En fördel, som vi nämnt tidigare, är att en utav skribenterna arbetar inom företaget. Detta 

underlättade att vi fick kontakt med stationsmedarbetarna ganska fort och därmed kunde utföra 

våra intervjuer. 

 

Innan intervjutillfället skickades intervjufrågorna till våra respondenter via e-mail tillsammans 

med en kort presentation av uppsatsens handling och våra frågeställningar. Detta för att ge 

respondenterna en tydligare bild om undersökningen och även för att ge de möjligheten att 

förbereda sig. Utförandet av intervjuerna med spärrexpeditörerna skedde utanför deras arbetstid. 

Våra intervjuer med de anställda från de högre instanserna genomfördes i MTR Stockholms 

huvudkontor som ligger vid Fridhemsplan.  

 

Vi genomförde våra intervjuer med fyra medarbetare vars befattning är spärrexpeditörer inom 

företaget samt fyra personer från huvudkontoret. Intervjupersonerna från huvudkontoret arbetar 

som administrativ koordinator för station, ansvarig för kontraktet gentemot SL, 

trafiksäkerhetschef samt en person inom planeringsavdelningen. Anledningen till att vi inte 

utesluter de anställda från huvudkontoret är att få en klar bild på företaget och hur de högre 

instanserna ser på företagskulturen inom organisationen.  

 

3.4 Litteratursökning 

För att finna relevant information inför vår studie sökte vi efter vetenskapliga artiklar via Google 

och Södertörns Högskolas bibliotek. Vi har även sökt efter information på Google Scholar på 

Södertörns Högskolas biblioteks databaslista. Vi använde oss utav sökorden Företagskultur och 

Kultur både på svenska samt engelska för att finna rätt information inför vårt forskningsområde. 

Vi sökte även efter information via våra tidigare kurslitteraturer så som Företagsekonomiska 
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forskningsmetoder, Organisation och organisering, Förändringsarbete i organisationer, 

Organisationsförändringar och förändringsledarskap etc. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Det finns två viktiga aspekter som man bör ta hänsyn till vid en undersökning, dessa är validitet 

och reliabilitet. Validitet är en beskrivning om forskaren har undersökt rätt material inför studien 

samt om underlaget av undersökningen svarar på forskningsfrågorna. Det finns flera typer av 

validitet, några av dem är extern- och intern validitet. Extern validitet handlar om resultatet av 

undersökningen kan generaliseras och intern validitet handlar om undersökningen mäter rätt 

variabler.24 I vår undersökning har vi en låg extern validitet för att MTR Stockholm har omkring 

2 600 anställda och det kan bli svårt att generalisera resultatet med hela populationen då vi enbart 

ska intervjua tio anställda. Men för att få en hög intern validitet har vi kopplat våra intervjufrågor 

med våra frågeställningar för att kunna mäta rätt saker inför vår undersökning. 

Reliabilitet handlar om hur pålitlig resultaten av en undersökning är. För att få en hög reliabilitet 

krävs det att resultatet av undersökningen ska bli den samma om någon annan forskare utför 

undersökningen vid ett annat tillfälle med samma material och på samma sätt. Om resultatet 

skiljer sig åt visar det på en låg reliabilitet. Därmed är det viktigt att respondenterna för 

undersökningen är representativt för hela populationen så att resultatet kan betraktas pålitligt.25 

Vårt resultat av undersökningen påvisar en hög reliabilitet om undersökningen skulle 

genomföras på samma sätt med samma intervjupersoner. 

 

  

                                                 
24 Bryman, Alan & Bell, Emma, 2005 
25 Ibid 
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4. Teori 

 

I det här avsnittet presenterar vi grundläggande fakta om de teorier som vi kommer att använda 

oss av i uppsatsen. 

 

4.1 Scheins definition av organisationskultur 

Edgar Schein definierar organisationskulturen på detta sätt: 

 

”Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, upptäckt eller 

utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär sig bemästra sina problem med externa 

anpassning och interna integrationer – som har fungerat tillräckligt bra för att bli betraktat som 

giltigt, och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och 

känna om dessa problem.” 26 

 

Scheins definition av organisationskultur har blivit en klassisk referens när det gäller att uttrycka 

utförligt vad organisationskultur innebär. Han menar att det inte är väsentligt att tala om 

organisationskultur om det inte finns en grupp som delar en uppsättning av grundläggande 

antaganden. Vidare menar Schein att kultur bygger på lärande och delar in det på två olika 

förhållanden. Den första går ut på att kultur utvecklas så småningom där problem bemästras i 

förhållande till omvärlden. Det andra förhållandet går ut på att kultur utvecklas i efterhand där 

man lär sig att övervinna de interna problemen inom organisationen.27 

 

Schein betonar att kulturen upprätthålls så länge den uppfattas som riktigt och menar även att 

kulturen i en grupp lärs senare ut till nya medlemmar inom organisationen. De nya 

medlemmarna ser det som riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna i förhållande till olika 

problem. Organisationskultur handlar inte bara om hur det uppfattas och hur det tänkts utan det 

                                                 
26 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, 2008, s. 140 
27 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, 2008 



 

 

 

14 

 

handlar även om känslor också. Det är känslor som påverkar hur individer får för uppfattningar 

inom handlingsmiljöer som upplevs varje dag. 28 

 

4.1.1 Three Levels of Culture, Schein 

I sin bok Organizational Culture and Leadership har Schein beskrivit teorin ”Three Levels of 

Culture” där kulturen delas in i tre nivåer. Den yttersta nivån består av artefakter. Det är den 

mest konkreta nivån, alltså lätt att se men svårare att sätta fingret på. Det kan vara hur 

organisationen ser ut fysiskt: konst, design, logotyper, inredning och klädkoder. Det kan även 

vara beteendemässiga manifestationer: om hur man kommunicerar, hur belöningar och 

bestraffningar delas ut med mera. Slutligen även verbala manifestationer till exempel som 

anekdoter, skämt och berättelser inom organisationen.29 

 

Den andra nivån består av värderingar och normer som innefattar hur organisationen bör verka, 

alltså sociala principer, mål, strategier och standarder som organisationer värderar högt. 

Värderingar är vad som anses vara rätt eller fel och normer är oskrivna regler som förväntas att 

följas av den enskilde. Organisationsmedlemmarna är mer eller mindre medvetna om dessa. 

Om värderingar och normer styr beteendet på ett effektivt sätt kan det med tiden tas för givet och 

bli en faktor av de mindre styrande antagandena. Organisationer är mer medvetna om 

värderingarna än de grundläggande antagandena. Värderingar som visat sig fungera under längre 

tidsperioder slutar ifrågasättas samt att den blir tagen för givet. Värderingarna har uppfyllt nästa 

nivå och blivit till ett grundläggande antaganden.30 

 

Organisationskulturens kärna består av grundläggande uppfattningar och grundläggande 

antaganden. Dessa grundläggande antaganden är omedvetna och svåra att identifiera inifrån. Det 

ligger till grund för gruppens värderingar och handlingar om verkligheten, organisationens 

relationer till omgivningen, människans natur, tiden samt individers relationer till varandra. Det 

är dessa antaganden som styr det vardagliga handlandet och tänkandet inom en organisation. Att 

individer delar samma grundläggande antaganden inom organisationen bidrar till att man får en 

                                                 
28 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, 2008 
29 Schein, Edgar H., 1992 
30 Ibid 
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känsla av trygghet och känner en gemenskap och samhörighet. Vidare är grundläggande 

antaganden svåra att ändra på för att det är outtalade och tas inte upp till diskussion.31 

 

Företagskulturens beståndsdelar är tre olika nivåer som har en inflytande på varandra. Den 

styrande antaganden kommer till uttryck i normer och värderingar som i sin tur påverkar 

beteendet. Men de nya formerna av beteende, normer och värderingar kan även förändra de 

styrande antagandena med tiden. Med denna kulturmodell kan man alltså analysera djupare kring 

antaganden och föreställningar som står i samband med värderingar och symboliska/materiella 

artefakter inom organisationen.32 Artefakterna och den kulturella nivån (värderingar och normer) 

kan inte förstås om de grundläggande antagandena inte kännetecknas inom 

organisationsmedlemmarna.33 

Schein uttrycker gruppkultur i sin bok som ett mönster av delade gemensamma antaganden som 

gruppen lärt sig när de löst sina problem med yttre anpassning och inre integration. Det har 

fungerat bra för att anses som trovärdiga, därmed lärs det ut till nya gruppmedlemmar som det 

korrekta sättet att uppfatta, tänka och känna inför denna typ av problem.34 

  

Figur 1. Tre-nivå-modell. Källa: egenkomponerad 

                                                 
31 Schein, Edgar H., 1992 
32 Ibid 
33 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, 2008 
34 Schein, Edgar H., 1992 
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4.1.1.1 Sju Dimensioner 

Schein beskriver antaganden i sju olika dimensioner som är ömsesidigt beroende av varandra. 

Grundläggande antagande beskrivs som uppfattningar eller meningar inom organisationer som 

åstadkommer från gemensamma tolkningar i sociala grupper. Dessa antaganden är ”sanningar” 

och kan inte diskuteras, på så sätt är de svåra att ifrågasättas och förändras.  

För att en organisation ska kunna uppfylla de syften som finns på första modellen behöver dessa 

sju dimensioner och antaganden som tas upp råda.35 

 

Var och en av antaganden representerar olika generella abstraktionsområden. För att undersöka 

vad organisationsmedlemmarna anser och deras inställning till de olika områdena får man en bild 

på den existerande företagskulturen inom organisationen. Ju fler likstämmiga antaganden man 

får från organisationsmedlemmarna desto mer homogen företagskultur har man som arbetar i 

enhetlighet med organisationens syfte. De olika dimensionerna berör många olika områden men 

har en koppling till varandra, antaganden inom en dimension kan ligga i grund för en annan 

dimension.36 

 

1. Organisatorisk aktivitet 

Organisatorisk aktivitet handlar om hur organisationens profil ser ut och vad den är. Den 

behandlar även vem som styr verksamheten och på vilket sätt. Ur en organisationsnivås syn är 

det hur man ser på de anställdas och ledningens roll. Det viktigaste är att organisationen är 

tydliga med de antaganden de gör och har klart för sig var de befinner sig. För om de anställda 

inte vet vart organisationen är på väg kan det bli svårt för dem att arbeta i enlighet med det syfte 

som styr organisationens verksamhet. 37 

 

2. Mänsklig aktivitet 

Den andra dimensionen som Schein tar upp handlar om hur initiativtagande medarbetarna ska 

vara. Ska de agera som aktiva eller passiva mot omvärlden. Han skiljer även på två olika 

förhållningssätt som är att vara eller att göra. Att vara innebär att människan inte kan påverka 

                                                 
35 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, 2008 
36 Ibid 
37 Ibid 
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sin omgivning och är underordnad i naturen och här ingår passiv förhållningssätt. Medan att göra 

innebär att man aktivt kontrollerar omgivningen och har kontroll över hur man ska agera och vad 

resultatet kommer att bli. Denna antagande bygger mycket på antaganden om människans natur 

och hur man kommer fram till verkligheten och sanningen. 38 

 

3. Verklighet och sanning 

Denna dimension berör antaganden om hur verkligheten uppfattas inom organisationen, alltså 

hur man kommer fram till sanningen. Sker det genom diskussioner eller genom bekräftande 

likartade åsikter? Inom vissa organisationer kan sanning diskuteras fram där 

organisationsmedlemmarna har olika åsikter och uppfattningar. Medan vissa organisationer har 

klart för sig vad som är sanningen och kan utifrån det informera organisationsmedlemmarna, hur 

sanningen ska tolkas och hur gruppmedlemmarna ska agera.39 

 

4. Tidsperspektiv 

Tidsperspektivet handlar om hur tiden värderas inom organisationen. Det finns olika alternativ 

som kan anpassas utefter. Man kan anpassa organisationen efter vad som hände förr och hur 

arbetet kan formuleras efter det, eller så kan man anpassa organisationen utifrån vad man tror 

kommer att hända. Hur tiden skall utnyttjas ses olika beroende på organisationer. Vissa 

organisationer väljer att se tid som något värdefullt där man ständigt ska arbeta med olika 

arbetsuppgifter, medan vissa organisationer ser det som sekundärt där resultatet istället räknas. 

Oberoende om det kommit till på en timme eller en dag. Ur medarbetarnas syn är det väldigt 

viktigt att organisationer belyser hur de väljer att se på tidsperspektivet då det har en stor 

betydelse för hur arbetstiden ska utnyttjas.40 

 

5. Den mänskliga naturen 

Denna antagande handlar om hur mänskliga naturen ser ut, hur man ser på människor, om man 

har en tilltro till individen eller inte. Detta fenomen styr hur mycket förtroende man har mot 

varandra. Ju större förtroende man har desto större ansvarsområde och frihet får man för att 

                                                 
38 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, 2008 
39 Ibid 
40 Ibid 
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kunna fatta egna beslut. Frågan man kan ställa organisationen här är om det präglas en positiv 

eller negativ människosyn? 41 

 

6. Relationer mellan människor 

Denna dimension handlar om hur medlemmarna i en grupp känner sig inom en organisation Det 

kan vara allt ifrån hur trygga och bekväma individerna känner sig till hur interna och externa 

relationer hanteras. De här antagandena är stark influerade av hur man ser på människans natur.42 

 

7. Konflikter 

Den sista dimensionen som Schein tar upp berör hur organisationen ser på konflikter. I vilken 

utsträckning kan organisationen tolerera oenighet inom grupper och hur bör grupperna se ut, ska 

det vara homogena eller heterogena.43 

 

En kombination av alla dessa sju dimensionerna ger upphov till många olika kombinationer av 

kultur. Denna kulturdimension har använts i många empiriska studier av kultur och har bidragit 

med bra utgångspunkter för både grupp- och organisationsnivå för att karaktärisera kulturer inom 

organisationer.44 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Sju dimensioner. Källa: egenkomponerad  

                                                 
41 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan, 2008 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Ibid 
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5. Studieobjekt 

 

I detta avsnitt gör vi en företagsbeskrivning av vårt studieobjekt. 

 

5.1 Företagsbeskrivning 

MTR Stockholm är ett dotterbolag till MTR Europe i London. De har omkring 2 600 

medarbetare inom tunnelbanan med olika yrkesroller i Stockholm. Företagets mål är att skapa en 

tunnelbana i världsklass, eftersom att de anser att tunnelbanan är ett viktigt transportmedel för 

alla resenärer. Man beräknar i dagsläget att det är mer än en miljon resor som görs varje dag i 

tunnelbanan. MTR Stockholm vill därmed bidra till att dessa resor ska ge en positiv upplevelse 

för resenärerna.45 

 

MTR Stockholm tog över helhetsansvaret för planering drift och underhåll av Stockholms 

tunnelbana den andra november år 2009. Deras uppdragsgivare är AB Storstockholms 

Lokaltrafik, alltså SL. MTR Stockholm har ett åtta års kontrakt med SL vad gäller ansvaret för 

drift, planering och underhåll av tunnelbanan i Stockholm, kontraktet löper ut den första 

november år 2017. MTR Stockholm har även möjlighet att stanna kvar efter att kontraktet löpt ut 

ifall uppdragsgivaren och kunderna är nöjda med företaget. Från företagets sida krävs det att de 

arbetar på ett bra sätt och håller sina mål.46 

 

MTR Stockholm ansvarar för underhållet av tunnelbanetågen tillsammans med dotterbolaget 

Tunnelbanan Teknik Stockholm AB (TBT). TBT sköter underhållet i tunnelbanan, deras uppgift 

är att förvalta, utveckla och underhålla alla fordon i tunnelbanan samt de verkstadsutrustningar 

som ägs av SL. TBT ägs även av moderbolaget Mantena som är Norges ledande företag inom 

tågunderhåll. MTR Stockholm har tillsammans med TBT ett åtta års kontrakt med SL för att 

leverera säkra och väl underhållna tunnelbanevagnar.47 

                                                 
45 MTR Stockholm, 2014 
46 Ibid 
47 Tunnelbanan teknik Stockholm AB, 2014 
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MTR Stockholm anser att kommunikation och service är en mycket viktig del inom tunnelbanan. 

Företagsledningens mål är att hålla regelbundna informella möten med personalen för att 

uppmuntra de till en viktig dialog samt föra diskussioner bland medarbetarna som skall bidra till 

förbättringar och utveckling i den vardagliga trafiken. Man vill som företag ha ständiga 

förbättringar inom verksamheten för att kunna utvecklas och uppnå framgång. Företaget har 

utvecklat en processbaserat system, detta innebär att man tar hänsyn till medarbetarnas 

synpunkter och förbättringsförslag som i sin tur skall bidra till att skapa en bättre reseupplevelse 

för resenärerna.48 

5.1.1 MTR:s vision 

Företagets vision är att de vill vara ett ledande globalt företag genom en omtänksam service som 

ska styra och utveckla samhället. Deras uppdrag är att: 

 Hålla det de lovat 

 Erbjuda reseupplevelser som uppfyller resenärernas behov 

 Bemöta resenärerna med tillgänglig, kunnig och vänlig personal 

 Leverera en säker och pålitlig resa i en trygg och ren miljö 

 Värdesätta medarbetarna 

 Skapa en företagskultur som ska uppmuntra till egna initiativ och personlig utveckling 49 

 

Utifrån företagets vision drivs verksamheten enligt fyra kärnvärden, dessa är: 

 Utmärkt service, där företaget ska engagera sig proaktivt för en säker, effektiv och 

omsorgsfull service som deras kunder värdesätter. 

 Värdeskapande, företaget ska skapa värden och bidra till utveckling genom effektivitet, 

ständig förbättring och innovation. 

 Ömsesidig respekt, innebär att företaget ska arbeta tillsammans med förtroende, 

gemensamt åtagande och respekt. Man ska vara lyhörd och respektera omgivningens 

åsikter. 

 Ständiga förbättringar, företaget har modet att ständigt ifrågasätta, att söka förbättring 

och ta nya initiativ för att övervinna hinder och nå nya höjder.50  

                                                 
48 MTR Stockholm, 2014 
49 Ibid 
50 Ibid 
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6. Empiri 

 

Det här avsnittet består av två delar. Den första delen handlar om våra observationer som har 

gjorts på företagets egna intranät. Den andra delen redovisar vi intervjusvaren vi fått från våra 

respondenter för station och huvudkontoret. 

 

6.1 Observationer 

För att få en mer tydlig bild på hur organisationen kommer ut med sitt budskap till sina anställda 

har vi gjort observationer kring dokument som läggs upp och publiceras i MTR Stockholms 

intranät så kallad Tubnet och som enbart anställda har tillgång till. Tubnet är intranätet som alla 

anställda inom MTR Stockholm och TBT har tillgång till. En utav skribenterna har tillgång till 

inloggning vilket har medfört att vi har kunnat få den information som finns på webbplatsen. 

Observationer har gjorts främst på dokument som ledningen och huvudkontoret har kommit ut 

med, men som även har kommenterats av anställda inom företaget.  

All dokument som publiceras på intranätet har en koppling till tunnelbanan MTR Stockholm. Det 

handlar bland annat om resultat på undersökningar som gjorts inom företaget, aktuella händelser, 

lediga tjänster inom företaget eller olika blanketter som kan skrivas ut. På så sätt är det väldigt 

stort och omfattar mycket inom verksamheten.  

Vi har valt att observera nyheter som är aktuella och som har publicerats på intranätet. En av 

publiceringarna handlade om att Hongkongs regeringschef besökte MTR Stockholm tillsammans 

med 25 andra personer. Detta inlägg publicerades tre dagar innan regeringschefen från 

Hongkong anlände till Sverige. Inlägget har även uppdaterats samma dag och belystes att det 

blev ett lyckat besök. Kommentarerna som finns för dessa två inlägg är ganska fria, med fria 

menas det att ordet är fritt och det uttrycks hursomhelst. Kommentarerna har ingen negativ klang 

men det råder diskussioner kring olika ämnen så som politiska. Detta visar att det sker en öppen 

kommunikation inom företaget. Respondent 4 från huvudkontoret uttrycker sig på detta sätt:  

"Jag har märkt att det är väldigt öppet här, man vågar säga ifrån och vågar fråga obekväma 

frågor. Det är något bra för vi bjuder in till frågor även dem obekväma. Det finns inga 
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obekväma frågor. Det är bättre att ställa frågan och uttrycka sin åsikt. Det är viktigt att vi har 

den kulturen." Även denna person anser att det råder öppen kultur inom företaget. 

Om man gör en övergripande observation på dokument som finns uppe på intranätet ser man att 

sidan uppdateras ständigt och att det är senaste nytt hela tiden. Vilket gör att de anställda har 

tillgång till att få de aktuella händelserna inom företaget via intranätet först. Detta medför till att 

kommunikationen som finns mellan ledningen och medarbetarna blir lättare, vi kan även 

konstatera detta utifrån våra svar från respondenterna.  

Språket som används bland kommentarerna är ganska slapp, med tanke på att det inte är anonymt 

så uttrycker de anställda sig så som de vill. Det uppkommer även kritik på vissa publiceringar 

där det handlar om ändringar och omstruktureringar inom företaget. Men många av 

kommentarerna som är en fråga eller kritik svaras tillbaka av olika högre instanser där de 

försöker hitta lösningar. Det finns en flyt på kommunikationen bland kommentarerna där åsikter 

tar plats som är eniga men även motstridiga.  

 

6.2 Respondenter 

 

Respondenter från 

station 

Intervjulängd 

Spärrexpeditör 1 18 minuter 

Spärrexpeditör 2 17 minuter 

Spärrexpeditör 3 15 minuter 

Spärrexpeditör 4 14 minuter 

 

Figur 3. Respondenter från station. Källa: egenkomponerad 
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Respondenter från 

huvudkontoret 

  Befattning Intervjulängd 

Respondent 1 Trafiksäkerhetschef 19 minuter 

Respondent 2 Administrativ koordinator i station 20 minuter 

Respondent 3 Planeringsavdelningen för resurs 16 minuter 

Respondent 4 Ansvarig för kontraktet gentemot 

SL 

40 minuter 

 

Figur 4. Respondenter från huvudkontoret. Källa: egenkomponerad 

 

I vår undersökning har vi intervjuat åtta personer från företaget MTR Stockholm. Fyra av våra 

respondenter arbetar i huvudkontoret och resterande fyra arbetar som spärrexpeditörer. Vi gjorde 

en jämn könsfördelning där vi intervjuade två kvinnor och två män vardera. Våra respondenter 

från huvudkontoret arbetar som trafiksäkerhetschef, administrativ koordinator i station, 

planeringsavdelningen för resurs och ansvarig för kontraktet gentemot SL. 

 

Respondent 2 och 3 från huvudkontoret har arbetat tre respektive fyra år vilket innebär att de inte 

har varit anställda under Veolias tid. Respondent 2 har börjat arbeta två månader innan MTR tog 

över verksamheten, alltså under mobiliseringen. Respondent 1 från huvudkontoret har arbetat i 

drygt 17 år, så denna person har arbetat under Veolias tid men hade då en annan arbetsbefattning. 

Respondent 4 från huvudkontoret har arbetat längst av alla våra respondenter. Denna person har 

arbetat sedan år 1982, alltså i ungefär 32 år. När det gäller spärrexpeditörerna har två av dem, 

Spärrexpeditör 1 och 2, arbetat under Veolias tid i sju respektive tio år och Spärrexpeditör 3 och 

4 har börjat arbeta direkt hos MTR Stockholm i tre och fyra år. 

 

6.3 Företagskultur enligt våra respondenter 

Enligt våra respondenter som vi har intervjuat både från station samt huvudkontoret har den 

dominerande delen svarat på att det råder olika kulturer inom företaget. Kulturen i sin helhet 

handlar om att förstärka arbetet. Två av våra respondenter menar att det finns en stark 



 

 

 

24 

 

företagskultur inom verksamheten, alltså de anställda känner en stolthet och samhörighet att 

arbeta inom tunnelbanan snarare än att arbeta för företaget MTR Stockholm.  

Respondent 4 från huvudkontoret menar att det finns en kultur av att det var bättre förr, alltså att 

de anställda påstår att det var bättre på SL tiden. Sedan menar respondenten att finns en annan 

kultur där man är mer politisk och syftar till att privatiseringen av verksamheten inte är något 

bra. Respondenten hävdar att det finns många anställda som tycker att verksamheten ska drivas 

av SL precis som förr, men tillägger även att den tiden inte kommer tillbaka. Respondenten 

förklarar att redan under år 1982 hade många anställda uppfattningen om att det var bättre förr. 

Men respondenten tror att dessa åsikter kommer att försvinna, framförallt nu när de rekryterar 

människor från olika kulturer och länder som blir berikande för företaget.  

 

Spärrexpeditör 3 anser att det inte finns någon stark eller splittrad kultur på grund av att 

interaktionen mellan de anställda är svag och att det är ett självständigt arbete. Medan 

Respondent 1 från huvudkontoret anser att kulturen som finns inom tunnelbanan är stark, 

traditionell och konservativ. Det är mycket regelstyrd och det råder en officiell balansplatta med 

att ha säkerheten först inom organisationen. Våra respondenter anser att det är säkerhetskulturen 

som genomstyr arbetet väldigt mycket. Men själva kulturen inom MTR Stockholm har inte 

hunnit utvecklats så mycket och så bra ännu, därför är den inte så stark inom företaget. 

Respondent 4 från huvudkontoret anser att det finns en bra sammanhållning mellan de anställda 

oavsett vilken kultur och bakgrund man har.  

 

Det finns även olika kulturskillnader enligt våra respondenter inom organisationen. Denna 

kulturdelning är mellan de nyanställda och de som har arbetat under en längre tid. 

Kulturskillnaden beror på att de befintliga anställda inte är så förändringsbenägna och de vill 

helst inte ändra på vissa saker som de alltid har gjort på ett visst sätt. Därmed blir det svårt att 

införa förändringar. 

 

Respondent 1 från huvudkontoret menar att det finns en kulturskillnad mellan MTR Hongkong 

och MTR Stockholm. När MTR tog över verksamheten i Stockholm var uppfattningen bland de 

anställda att företaget ville implementera samma kultur som finns i Hongkong. Uppfattningen 

var att MTR Hongkong var bäst i världen på att köra tunnelbana och om man skulle införa 
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samma kultur i MTR Stockholm skulle även dem bli världens bästa tunnelbana. Men så blev det 

inte, utan respondenten menar att det finns olika förutsättningar och kulturskillnader som gör det 

omöjligt. Samtidigt menar respondenten att det är fantastiskt att jobba i ett stort företag som har 

verksamheter i Hongkong, London och Australien. Respondenten förklarar att MTR Stockholm 

har mer gemensamma problem med London och Australien än med Hongkong. Därmed kan man 

utnyttja deras tekniker för att lösa gemensamma problem som finns inom verksamheten. 

  

6.4 Värderingar, normer och beteende 

Våra respondenter från station anser att värderingarna handlar mer om att ge bra service till 

resenärerna och bidra till en bra stämning bland medarbetarna samt att vara uppmärksam om vad 

som händer i stationerna. De hävdar att respekt inom organisationen är en viktig faktor som kan 

bidra till vidareutveckling genom att det skapas en närkontakt med stationscheferna samt att man 

känner en samhörighet med organisationen. När det gäller normerna så menar de att det kan 

handla om olika hälsningsfraser bland medarbetarna, såsom "tack för avlösningen", eller den 

oskrivna regeln som finns bland medarbetarna, alltså att man kommer till stationen tio minuter 

tidigare för avlösning. Respondenterna menar att normerna styr beteendet och att beteendet är 

väldigt viktig inom organisationen. De menar att om man trivs i organisationen visar man det 

utåt och om det är tvärtom så bidrar det till en negativitet. 

 

Våra respondenter från huvudkontoret har en gemensam uppfattning när det gäller normerna och 

värderingarna. De anser att de har en närmare relation till beslutsfattare vilket bidrar till att de 

förstår mer när en förändring skall ske. De förklarar att rekryteringen lägger mycket högre krav 

på nyanställningar för att få bra attityder och uppnå "världens bästa tunnelbana". 

Respondent 1 från huvudkontoret anser att MTR Stockholm har mer tolerant för företagskultur. 

Med det menar respondenten att det finns många medarbetare från flera olika kulturer, med olika 

bakgrunder och med olika akademiska nivåer. Respondenten anser att det är väldigt roligt att 

jobba i ett blandat och stort företag samt tillägger att det finns utrymme för att vara sig själv 

inom MTR Stockholm, vilket inte fanns på samma sätt under Veolias tid. 
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Respondent 4 från huvudkontoret hävdar att det finns en stark grupp inom organisationen som 

arbetar ständigt med företagets värderingar. Respondenten tillägger att det finns även en liten 

grupp som inte bryr sig om värderingarna och en annan grupp som är emot det. Men man tror att 

dessa grupper blir färre och färre. Denna respondent vill arbeta enligt företagets värderingar och 

normer eftersom att man anser att det finns en klok tanke med det. Respondenten tillägger även 

att kontraktet från SL är väldigt krävande och tidsatt, vilket innebär att de anställda måste uppnå 

nya nivåer ständigt. Värderingarna och normerna uppfattas som en sorts hållpunkt i arbetslivet. 

De anställda känner till att man arbetar i ett företag som står för starka värderingar och att man 

inte får göra på ett annat sätt. Respondenten menar att varje individ får själv välja om man ska 

följa dessa värderingar eller om man vill göra på ett annat sätt. Men om man inte följer dessa så 

kan det leda till konsekvenser. 

 

Respondenterna från huvudkontoret hävdar att det kan förekomma olika grupperingar när det 

gäller företagets värderingar. Men ju mer företaget arbetar med värderingarna desto fler anställda 

förstår och följer dessa. Respondent 4 från huvudkontoret menar att olika aktiviteter och projekt 

bidrar till bra diskussioner där alla får möjlighet att uttrycka sina åsikter vad gäller företagets 

värderingar och normer. Genom dessa aktiviteter får företaget möjlighet att ta reda på vad som 

känns oklart för de anställda och därmed försöker åtgärda dessa.  

  

6.5 Kommunikationen inom företaget 

Alla våra respondenter, både från huvudkontoret samt station, uttrycker sig att ledningen har 

blivit mycket bättre på att förmedla budskap. Man har en kommunikationsavdelning som arbetar 

ständigt med att vara tydligare i sin kommunikation och förmedla om varför förändringar sker. 

Respondenterna menar att kommunikationen inte var lika bra och tydlig förr, men nu så har man 

en kedja av information som går från högsta ledningen ända ut till medarbetarna i verksamheten. 

Respondent 4 från huvudkontoret menar att informationen som fås från högsta ledningen ska 

definitivt föras vidare till medarbetarna. Oftast görs detta under arbetsplatsträffarna, 

coachningssamtalen och de olika aktiviteterna som genomförs med medarbetarna. Men man kan 

aldrig garantera om budskapet uppfattas korrekt. Det är varje individ som är ansvarig för hur det 

kommande budskapet ska hanteras. 
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Enligt respondenterna så har företagskulturen ingen direkt påverkan på kommunikationen, utan 

det handlar mer om hur ledningen kommunicerar med varandra och hur detta nås ut till 

medarbetarna ute på verksamheten på bästa möjliga sätt. Förr var det svårt att få en 

direktkoppling med medarbetarna, men via intranätet kan man numera nå ut till de flesta 

medarbetarna på ett effektivare och snabbare sätt. 

 

Kommunikationsvägarna har i stort sett sätt likadana ut ganska länge, det enda som är nytt sedan 

MTR Stockholm tog över verksamheten är intranätet. Respondent 1 från huvudkontoret hävdar 

att det är svårt att nå ut till medarbetare ute på trafik än vad som gäller för stationsmedarbetarna 

via intranätet. Samtliga respondenter anser att intranätet är en fördel där medarbetarna kan bland 

annat dela med sig olika idéer, bidra med förbättringsförslag, ständigt ha koll på vad som pågår i 

verksamheten och även nå ut till chefer om man har en fråga kring en förändring. 

 

Våra respondenter från station nämner även att de har olika tillfällen, så kallade 

arbetsplatsträffar, där de får träffa sin närmaste chef och även kollegor. Under dessa träffar får de 

möjlighet att dela med sig sina erfarenheter, åsikter och även ta upp förbättringsförslag som 

diskuteras i grupp. Träffarna skapar en närmare relation till chefen och kollegorna, vilket bidrar 

till att man får en vi-känsla och en starkare företagskultur. 

  

6.6 Företagskulturens påverkan på arbetet 

Majoriteten av våra respondenter anser att företagskulturen har en påverkan på deras arbetssätt. 

Spärrexpeditörerna menar att man har ständiga utbildningar och aktiviteter för medarbetarna och 

dessa uppfattas som en del av företagskulturen. De anser att man lär sig och utvecklas med hjälp 

av dessa utbildningar och aktiviteter. Respondent 2 uttrycker sig att en stark företagskultur med 

en stor påverkan bidrar till att man känner sig som en del av företaget samt att man blir mer 

motiverad. 

 

Respondenterna från både station och huvudkontoret anser att kärnvärdena i organisationen styr 

arbetssättet. Ömsesidig respekt är ett av dessa kärnvärden, där respondenterna menar att de har 
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respekt mot varandra inom organisationen. De tycker att det är självklart att företagskulturen 

påverkar arbetssättet eftersom att man har företags tänk i allt man gör. 

Respondent 2 och 3 från huvudkontoret anser att företagskulturen inte har någon påverkan på 

deras arbetssätt. De menar att de trivs inom sin arbetsgrupp och att det är kul att jobba i en 

förändringsbenägen organisation. 

 

Respondent 4 från huvudkontoret anser att medarbetarnas attityd och inställning till företaget är 

väldigt viktigt, speciellt spärrexpeditörernas. Eftersom att det är spärrexpeditörerna som bemöter, 

ger service och syns mest för resenärerna. De arbetar på en öppen arena och måste vara 

uppmärksamma om vad som händer i deras station. Men det är även viktigt att alla som arbetar 

inom företaget representerar MTR Stockholm och deras värderingar. De anställda måste se till att 

förvalta MTR:s varumärke, speciellt då företaget är ny i Skandinavien. 

 

Alla våra respondenter menar att gemenskapen inom organisationen styr trivseln. Trivseln anses 

som en viktig faktor för stationsmedarbetarna eftersom att man ständigt bemöter resenärer. 

Trivseln på jobbet och hur nöjd man är med arbetssituationen styr hur man beter sig mot 

resenärerna. Även motivation från ledningen uppfattas som en trygghet för medarbetarna. 

 

Respondenterna från huvudkontoret har olika uppfattningar om vad som påverkar trivseln inom 

organisationen. Respondent 1 menar att trivseln påverkas av hur länge man arbetat inom 

organisationen. Ju mer man arbetat inom företaget desto mer ansvar har denna person fått inom 

verksamheten. Medan Respondent 2 menar att trivseln beror på att man arbetar med det man 

tycker om. De från huvudkontoret har möjlighet att driva frågor för att de är väldigt nära till 

cheferna. Därmed kan man uttrycka sina åsikter lättare än vad som gäller för medarbetarna.  

Respondenten menar att det är svårare om man inte har samma närhet och samma 

förtroendebefattning. Respondent 4 menar att trivseln kan påverkas negativt om kollegorna och 

cheferna inte lever efter samma värderingar som en själv. Det kan även handla om vilken 

samtalston man har mot varandra. Men respondenten menar att det finns en bra sammanhållning 

som handlar om att man hjälps åt under de perioder det finns mycket att göra, att informationen 

nås ut till alla inom företaget samt att man har en stor öppenhet. Med öppenhet menar 
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respondenten att man har bra kommunikation med ledningen som underlättar förståelsen om vart 

man är på väg som företag samtidigt som det skapas en delaktighet inom organisationen. 

 

Våra respondenter menar att det finns goda möjligheter för vidareutveckling och att det finns 

många yrkesroller inom företaget. Men om man vill utvecklas så krävs det att man tar vara på 

sina chanser. Det finns många anställda inom företaget som har utvecklats och uppnått en högre 

position. En av dem är trafiksäkerhetschefen som vi intervjuat. Denna person började arbeta som 

tågförare och har sedan vidareutvecklats till trafikledare. När MTR Stockholm tog över 

verksamheten blev respondenten erbjuden jobb inom säkerhetsavdelningen som 

trafiksäkerhetschef. Våra respondenter anser att detta beror främst på att företaget bevarar de 

erfarenheter som finns och försöker rekrytera utifrån de befintliga anställda men även från 

nyanställningar. 

 

Respondent 4 från huvudkontoret anser att det är roligt att arbeta med chefer och kollegor som 

har samma värderingar som sig själv, där man tar arbetet på allvar och försöker visa respekt för 

kollegor som kan ha problem med att leverera. Respondenten menar att de har ett kontrakt som 

är väldigt krävande och tidsatt där de måste uppnå nya nivåer hela tiden. Detta leder bland annat 

till att medarbetarna får en känsla av att de aldrig får tid att landa på en nivå. Därmed bidrar det 

till stress bland cheferna och även bland medarbetarna. 

 

6.7 Företagskultur och aktiviteter 

En av våra intervjufrågor handlade om det förekommer aktiviteter inom företaget och vad syftet 

med dessa aktiviteter är. Svaret vi fick från våra respondenter var lik varandra och att det 

ständigt förekommer aktiviteter inom organisationen. En utav dessa aktiviteter är "Trevligt 

tillsammans" som startades förra året och som kommer att ske en gång per år. Medarbetarna får 

tillsammans med sina chefer planera någon aktivitet utanför arbetstiden. Syftet med just denna 

aktivitet är att skapa en gemenskap och få en "vi-känsla". Det finns även andra aktiviteter som 

företaget har haft, bland annat julfester. Men företaget blev tvungen att avlägsna julfesterna på 

grund av att det fanns en dålig uppslutning bland medarbetarna som gav förluster. Istället har 

man infört ett julklappssystem där medarbetarna själva får välja en julklapp varje år. 
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Syftet med aktiviteterna, i stort sätt enligt våra respondenter, är att skapa en när relation mellan 

anställda sinsemellan men också mellan anställda och ledningen som därmed förstärka 

företagskulturen. Men det handlar också om att ledningen vill ge tillbaka till sina medarbetare för 

en bra insats och försöker motivera de anställda. 

 

Ett stort problem som finns inom företaget enligt en av våra respondenter är att det är svårt att 

skapa en när relation mellan de anställda på ett traditionellt sätt. Detta för att det finns många 

som kommer till arbetet och gör enbart sitt jobb utan att synas mer. Därför är det svårt att skapa 

en samhörighet på företagsnivå men att det är mycket lättare på grupp-/individnivå. 

  

6.8 Förändringar inom företagskulturen 

Fyra av våra respondenter som har arbetat under Veolias tid anser att det har förekommit 

förändringar inom verksamheten sedan MTR Stockholm tog över. De menar att det är ett annat 

företag med en annan ledning. Respondent 4 från huvudkontoret hävdar att vid varje byte av 

ledning har det lett till nya inriktningar. Ledningen nu är väldigt inriktad mot att det ska gå bra 

för företaget samt att man ska utveckla verksamheten och uppnå nya nivåer. Företaget ska se till 

att utvidga verksamheten, inte enbart i Stockholm utan även i andra ställen. 

Dessa respondenter anser att MTR Stockholm är mer punktligt med vissa regler som gör det 

lättare för företaget att nå framgång och samtidigt att uppnå sina mål. Respondent 1 från 

huvudkontoret uttrycker sig att järnvägsbranschen är konservativ och mycket regelstyrd, därför 

kan det inte förekomma så markanta förändringar inom företagskulturen då det mest handlar om 

säkerheten. 

 

Men många förändringar som har skett inom företaget har en stor påverkan av SL. Det är SL som 

ställer vissa krav på MTR Stockholm, som företaget i sin tur måste följa. Hur dessa förändringar 

påverkat medarbetarna inom företaget anses vara svårt att sätta fingret på. Respondent 4 från 

huvudkontoret menar att om medarbetarna har någon form av självbevarelsedrift så vill man att 

det går bra för företaget. Logiken är att, om man arbetar i ett företag som det går bra för så går 

det även bra för den anställda. 



 

 

 

31 

 

 

Respondent 4 från huvudkontoret förklarar att nöjdheten för stationsmedarbetarna har ökat på 

medarbetarbarometern, det är ungefär 93 % nöjda medarbetare på den avdelningen. Detta påvisar 

att det sker förändringar i verksamheten. Respondenten anser att de har en väldigt karismatisk 

ledare som inför nya koncept att arbeta med och som därmed får med sig sina medarbetare att 

arbeta på nytt sätt.  

Fyra av våra respondenter som vi har intervjuat har inte arbetat under Veolias tid. Men även de 

anser att det har skett förändringar inom företaget sedan de började. En del av förändringarna har 

bidragit till en positivare atmosfär både på huvudkontoret men också bland stationsmedarbetarna. 

Samarbetet har blivit bättre och synen på företagskulturen bland de anställda har blivit mer 

tydlig. Med hjälp av olika aktiviteter, utbildningar och projekt vill företaget förstärka kulturen, 

ständigt förändras samt utvecklas. 
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7. Analys 

 

I det här avsnittet gör vi en analys mellan vår insamlade empiri och tidigare nämnda teorier. 

 

7.1 Intervjuer 

I vår undersökning intervjuades totalt åtta personer. Fyra av våra respondenter var kvinnor och 

resterande fyra var män. Två kvinnor respektive män arbetar i huvudkontoret som 

trafiksäkerhetschef, administrativ koordinator i station, planeringsavdelningen för resurs samt 

ansvarig för kontraktet gentemot SL. Resterande respondenter, två kvinnor och män, arbetar som 

spärrexpeditörer.  

 

7.2 Three Levels of Culture  

En av våra teorier i denna undersökning är "Three Levels of Culture" där kulturen delas in i tre 

nivåer. Den yttersta nivån består av artefakter som är den mest konkreta nivån. Den handlar om 

hur organisationen ser ut fysiskt så som logotyper, inredning och klädkoder. Dessa tre 

egenskaper kan vi sätta fingret på i företaget MTR Stockholm. Vi ser ganska klart och tydligt att 

de anställda inom företaget bär uniformer under arbetstid som påvisar att dessa personer är en del 

av företaget. De anställdas uniformer underlättar för resenärerna att söka hjälp vid behov. 

Artefakter kan även vara beteendemässiga manifestationer som handlar om hur man 

kommunicerar, hur belöningar och bestraffningar sker. Sedan kan det även vara verbala 

manifestationer såsom skämt, anekdoter och berättelser inom organisationen.  

När det gäller logotyper så kan vi konstatera att det finns flera olika varianter. Den logga som 

funnits längst är ”T”-loggan som visar vart man kan finna en tunnelbana. Oavsett vilket företag 

som drivit tunnelbanan har denna logga sett ut likadan. En annan logotyp som finns inom 

tunnelbanan, och även i andra företag inom kollektivtrafiken, är SL-loggan. Denna logga påvisar 

att all spårbunden trafik tillhör SL. När vi ser på de anställda inom tunnelbanan bär alla 

uniformer som har MTR Stockholms egen logga. Detta för att visa att verksamheten drivs idag 

av MTR Stockholm. MTR-loggan finns på vissa delar av stationen, bland annat på broschyrer 
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och kartor. Vi kan även se på tunnelbanevagnarna att det står klart och tydligt "SL i samarbete 

med MTR". 

Inredningen i alla tunnelbanestationer ser i stort sett likadana ut. När man kommer in i en station 

ser man en spärrkur, ibland flera beroende på station, som är bemannad. Man ser flera styckna 

grindar som är till för att passera in och ut till tunnelbanan. Något som är nytt sedan MTR 

Stockholm tog över verksamheten är access-maskinerna som erbjuder resenärerna att själva köpa 

biljett med bankkort. 

Som tidigare nämnt så har MTR Stockholm tydliga klädkoder. Alla anställda bär uniformer och 

uniformerna bestäms utifrån vilken yrkesroll man har. Spärrexpeditörerna och tågförarna har 

likadana arbetskläder. Även kundservicevärdarna och stationscheferna har likadana arbetskläder 

som spärrexpeditörerna och tågförarna. Men det som skiljer kundservicevärdarna är deras blåa 

västar som visar att de är servicevärdar samt att stationscheferna bär en gul jacka/väst där det står 

arbetsledning på. Lokalvårdarna inom företaget har antingen svarta eller gula kläder på sig.  

När det gäller de beteendemässiga manifestationerna så anställer företaget personer med hög 

kompetens och som är serviceinriktade. Detta för att de anställda ska ha en hög profil som ger en 

positiv attityd för resenärerna, därmed skapas det en positiv attityd mot företaget. En individ 

utifrån kan inte veta konkreta belöningar och bestraffningar som finns i företaget. Men däremot 

har de anställda en uppfattning om dessa. Bestraffningar kan komma från SL till företaget MTR 

Stockholm. Detta om MTR Stockholm undviker att följa de regler som är uppsatta. Ett exempel 

kan vara att spärrexpeditören har det gröna blinket tänd på barnvagnsgrinden då ingen passerar. 

Detta är oacceptablet från SL:s sida, därmed kan företaget MTR Stockholm få böter för detta 

beteende. Belöningar inom MTR Stockholm kan till exempel vara att varje anställd får en pott 

under de år det går bra för företaget som används till aktiviteter med sin närmsta chef och 

kollegor. "Trevligt tillsammans" är ett bra exempel på det. Under våra intervjuer såg vi inte några 

tydliga verbala manifestationer.  

 

Den andra nivån består av värderingar och normer som innefattar hur organisationen bör verka, 

alltså mål, sociala principer, strategier och standarder som organisationer värderar högt. 

Värderingarna anses vara det som är rätt eller fel och normerna är de oskrivna reglerna som finns 
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och förväntas att följas av individer. Våra respondenter anser att värderingarna handlar om att ge 

bra service till resenärerna samt bidra till en bra stämning bland medarbetarna. Det handlar även 

om de regler och krav som SL ställt på MTR Stockholm som måste följas av alla inom 

organisationen. Normerna inom företaget handlar om de olika hälsningsfraser som finns bland 

medarbetarna, såsom "tack för avlösningen" och även den oskrivna regeln, att man  

avlöser kollegan tio minuter tidigare, som följs av de flesta spärrexpeditörerna. 

 

Schein menar, om värderingar och normer styr beteendet på ett effektivt sätt kan det med tiden 

tas för givet och bli en faktor av de mindre styrande antagandena. Våra respondenter anser att 

normerna styr beteendet och att beteendet är väldigt viktig inom organisationen. Respondent 4 

från huvudkontoret menar att deras värderingar, alltså mål och kontrakt från SL, är väldigt 

krävande och tidsatt som innebär att man måste uppnå nya nivåer hela tiden. När man arbetat 

med de nya värderingarna under en viss tid så tas det för givet av de anställda. Men innan de 

känner av att de landat på en nivå så kommer det upp nya värderingar som leder de till en högre 

nivå. Vilket skapar en känsla hos medarbetarna att de aldrig får tid att landa på en nivå. 

 

Organisationskulturens kärna består av grundläggande uppfattningar och antaganden. De 

grundläggande antagandena är omedvetna och svåra att identifiera. Det kan ligga till grund för 

gruppens värderingar och handlingar om verkligheten, organisationens relationer till 

omgivningen samt individers relationer till varandra. Med hjälp av dessa antaganden styrs det 

vardagliga handlandet och tänkandet inom en organisation. Att individer delar samma 

grundläggande antaganden inom företaget skapar en känsla av trygghet samt att man känner en 

samhörighet. Våra respondenter anser att det är roligt samt tryggt att arbeta med chefer och 

kollegor som delar samma värderingar och antaganden som sig själva. De anser att företaget tar 

arbetet på allvar och att alla inom organisationen visar ömsesidigt respekt mot varandra. 

 

7.3 Sju dimensioner 

Den andra teorin som vi har använt i vår uppsats är Scheins beskrivning på antaganden i sju olika 

dimensioner som är ömsesidigt beroende av varandra. Om antaganden är samma för varje 

organisationsmedlem så råder det en homogen företagskultur inom organisationen.  
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Den första dimensionen handlar om hur organisationens profil ser ut och hur de kommer ut med 

det till sina anställda, men även omgivningen. Vi kan koppla denna dimension med vårt resultat 

som vi har fått från våra respondenter som arbetar inom företaget MTR Stockholm. Alla våra 

respondenter som vi intervjuade talade om företagets kärnvärden. Värden som är viktigt för 

företaget och som värdesätts bland alla medarbetare. Detta visar att företaget har kommit ut med 

profilen som eftertraktas av de anställda att följas. Respondenterna anser att kärnvärdena i 

organisationen styr arbetssättet. En utav de kärnvärdena är ömsesidigt respekt som finns bland 

alla medarbetare och där alla respekterar varandra.  

Den andra dimensionen som Schein tar upp handlar om mänskligt aktivitet, hur initiativtagande 

medarbetarna ska vara. Om vi kopplar detta till vår undersökning får vi fram att medarbetarna 

som arbetar inom företaget inte är så initiativtagande. Det råder en stark traditionell och 

konservativ kultur vilket gör att mycket arbete blir regelstyrd. Anledningen till det är att 

tunnelbanan styrs mycket av säkerhet och det är den dominerande faktorn som styr verksamheten 

enligt våra respondenter. På så sätt har man en passiv inställning mot eget initiativtaganden och 

det är i första hand reglerna som styr för att få en säkerhet och trygghet mot medarbetarna men 

också resenärerna.  

Den tredje dimensionen går ut på hur verkligheten uppfattas inom organisationen. Det kan vara 

om man väljer att ha diskussioner eller om organisationen har klart för sig vad som är sanningen 

och utifrån det får medlemmarna acceptera det. Vi nämnde tidigare att tunnelbanan är mycket 

regelstyrd på så sätt är det många beslut som tas uppifrån och vilket måste följas av alla 

medarbetare. Men ändå finns det utrymme för medarbetarna att kunna framföra sina åsikter kring 

olika ämnen och händelser som sker inom företaget. Detta kan vi konstatera bland våra 

observationer på kommentarerna från dokumentationer som vi har gjort på företagets intranät. 

Där förekommer det diskussioner och fri yttrande kring publiceringar som känns oklara eller som 

behöver förklaras lite mer från huvudkontorets och ledningens sida. Det uppkommer även olika 

tillfällen så som arbetsplatsträffar där chefer och kollegor träffas. Under träffarna får man 

möjlighet att diskutera och föra fram sina åsikter inom gruppen. En sådan typ av aktivitet bidrar 

till en starkare företagskultur och en vi-känsla inom företaget.  
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Fjärde dimensionen berör tidsperspektivet och hur tiden ska utnyttjas. För MTR Stockholm är 

det lite svårt att veta just vilken strategi som används för att uppnå resultat med tanke på att det 

är en tjänstesektor. Men utifrån våra intervjuer och observationer kan vi dra slutsatsen att 

företaget inför förändringar som håller på i flera år för att förändra något. Utifrån detta kan vi 

konstatera att företaget använder tiden sekundärt där resultat räknas oberoende på om det 

kommit på en timme eller en dag.  

Dimension fem handlar om den mänskliga naturen. Hur organisationen ser på människosynen, 

om det präglas en negativ eller positiv syn. Vi kan koppla denna dimension med våra svar som vi 

fick från våra respondenter, där dem uttrycker sig att det råder en stor respekt mot varandra i 

företaget. Detta är även en utav kärnvärdena som alla i företaget måste följa. Genom detta vill 

man skapa en arbetsplats som alla medarbetare trivs i.  

Den sjätte dimensionen går ut på relationer mellan människor. Det handlar om hur medlemmarna 

känner sig inom organisationen. Här kan vi koppla värderingarna och normerna som har en stor 

påverkan på hur relationen mellan medarbetarna ser ut. Med värderingar menar våra 

respondenter att ge en bra service till resenärerna men även at bidra till en bra stämning bland 

medarbetarna. Medan normerna anses vara oskrivna regler som bidrar till att man respekterar 

varandra. En sådan norm för spärrexpeditörerna är att man kommer tio minuter innan till 

stationen för att avlösa. Detta medför att de interna relationerna blir starkare och att 

medarbetarna tar hänsyn till varandra enligt våra respondenter. 

Sista dimensionen som Schein tar upp i sin teori innebär hur konflikter hanteras inom 

organisationen. Alltså i vilken utsträckning tolereras oenighet inom grupper. MTR Stockholm är 

ett stort företag med många anställda vilket gör det svårt att få med alla medarbetare när en 

förändring sker. Därmed uppstår det olika uppfattningar inom företaget. De anställda som har 

andra värderingar finns men det blir färre och färre. Det finns vissa som anammar åt sig direkt 

när en förändring införs medan andra behöver lite mer tid att träffas och prata igenom den nya 

förändringen. Detta är något som företaget gör för de som är emot en förändring för att minska 

konflikter och oenighet samt att få en förståelse om varför personen tycker som den gör. En 

sådan träff sker under aktiviteterna som företaget har. 
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8. Diskussion 

 

I det här avsnittet för vi en diskussion kring vårt resultat. 

 

Vår undersökning visade inte på några stora skillnader på våra respondenters åsikter kring 

företagskulturen inom MTR Stockholm, även respondenternas arbetsbefattningar påvisade inga 

skillnader på deras svar på våra undersökningsfrågor.  

En av våra undersökningsfrågor handlade om hur företagskulturen såg ut inom företaget och för 

att kunna besvara på frågan intervjuade vi medarbetare från både huvudkontoret och station. 

Resultatet vi fick skiljde sig åt lite, detta på grund av att varje individ har olika uppfattningar. 

Men den dominerande delen svarade på att det finns flera kulturer inom företaget. På så sätt kan 

vi konstatera utifrån våra svar från respondenterna att det råder olika subkulturer inom företaget. 

Detta motsvarade inte våra förväntningar som vi hade innan vi påbörjade undersökningen, då vi 

upplevde att det fanns en präglad stark kultur inom företaget. 

Ur Scheins teori, de sju dimensionerna, kan vi konstatera att det finns en homogen 

företagskultur. Teorin handlar om att beskriva en bild på den existerande företagskulturen inom 

organisationen, då man får en likstämmig antagande från organisationsmedlemmarna. Vi har i 

stort sätt fått likartade antaganden, därmed kan vi dra slutsatsen att det råder en enhetlig 

företagskultur som arbetar densamma med organisationens syfte. Anledningen till att vi har fått 

två olika uppfattningar om företagskulturen kan bero på att den första uppfattningen om 

subkulturer syftar till själva företaget MTR Stockholm. Respondenterna yttrar sig utifrån den 

atmosfär de arbetar inom. Den andra synen som vi har fått kan syfta till företagskulturen inom 

verksamheten, alltså tunnelbanan. Vilket menas att kulturen i verksamheten är stark, det råder en 

stolthet och samhörighet bland de anställda. Detta på grund av att det finns många anställda som 

har arbetat under en längre tid och därmed associerats sig med verksamheten snarare än företaget 

MTR Stockholm.  

Jacobsen nämner i sin bok Organisationsförändringar och förändringsledarskap, 

företagskulturen ur tre olika perspektiv inom företag vilket är integreringsperspektivet, 
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differentieringsperspektivet samt fragmenteringsperspektivet. Utifrån resultatet som vi har fått 

kan vi kategorisera MTR Stockholms företagskultur ur ett differentieringsperspektiv. Vilket 

innebär att det råder olika kulturer inom företaget. I detta fall förekommer det olika kulturer 

inom avdelningar. Det finns både fördelar samt nackdelar med att ha olika kulturer. 

Fördelen kan vara att det är svårt att skapa en homogen företagskultur inom organisationer som 

har många anställda. Olika kulturer inom avdelningar kan underlätta för medarbetarna att föra 

fram sina åsikter inom gruppen då man har en starkare band mellan anställda. I och med det kan 

det bli lättare för de anställda att känna en samhörighet med mindre grupper än med hela 

företaget, det här kan även vara en nackdel. Nackdelen kan vara att avdelningarna inte ser 

företaget som en helhet utan har sin avdelning enbart i fokus. Därmed blir det stora klyftor 

mellan avdelningarna som gör det svårt att känna en samhörighet för hela företaget. Det här kan 

bidra till att företaget ses som mindre små företag i varje avdelning, vilket har egna värderingar 

och normer som skiljer sig åt.  

Undersökningen genomfördes med enbart åtta respondenter från företaget MTR Stockholm som 

har 2600 anställda, därmed kan vi inte generalisera resultatet och är inte tillförlitligt. 

Anledningen till att vi genomförde vår undersökning med åtta anställda från företaget var för att 

vi inte fick kontakt med fler medarbetare inom den tid uppsatsen skrevs. Även användandet av 

ett bekvämlighetsurval tyder på att vi inte kan generalisera resultatet och därför är det inte 

tillförlitligt. 

En intressant åsikt som vi fick från några respondenter var att många anställda har uppfattningen 

om att det var bättre förr. Dessa anställda är även inte förändringsbenägna. Anledningen till det 

kan vara att dem är rädda över att deras frihet kommer att begränsas. Nya arbetsrutiner medför 

nya förändringar som kan anses vara bortstötande bland anställda men kan bli lockande genom 

tiden.  

Innan undersökningen genomfördes hade vi uppfattningen om att företaget MTR Stockholm 

genomförde samma kultur som finns i MTR Hongkong. Under uppsatsens gång fick vi reda på 

att det inte var så, utan företagskulturen är något unik och som påverkas av olika förutsättningar 

som beror på många olika faktorer. Dessa förutsättningar är unika beroende på vart man 

implementerar kulturen. Därmed blir det omöjligt att införa likartad kultur och på så sätt finns 
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det många olika kulturskillnader inom MTR Stockholm och MTR Hongkong.  

G.R. Jones menar att organisationskultur är en samling av delade normer och värderingar som 

har en påverkan på hur organisationsmedlemmarna tänker, tycker, känner samt agerar både inom 

och utanför organisationen. En sådan uppfattning har vi fått från våra respondenter, att det råder 

gemensamma värderingar och normer som styr gruppmedlemmarna inom varje grupp. Med stöd 

av vår empiri skiljer sig resultatet åt på våra respondenters uppfattningar om värderingar och 

normer. Orsaken till det kan bero på att de anställda i grupper har olika arbetsuppgifter, med det 

menar vi att huvudkontoret sköter det administrativa arbetet och personalen ute i verksamheten 

sköter det praktiska arbete och är ansiktet utåt. Normer utvecklas och formas utifrån olika 

faktorer, vilket bland annat beror på arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Beroende på vad man 

arbetar med så bildas det normer. Ett exempel är att spärrexpeditörerna kommer till stationen tio 

minuter tidigare för att avlösa. Anledningen till det kan vara att spärrkuren aldrig får vara 

obemannad, vilket gör det svårt för spärrexpeditören att till exempel gå på toalettbesök. Genom 

att avlösaren tar över spärrkuren tio minuter tidigare bidrar det till att den avlösta personen får 

längre tid att sköta sina fysiska eller andra behov. Dessa tio minuter underlättar även för den 

befintliga spärrexpeditören att hinna i god tid till nästa station. 

I vår undersökning fick vi reda på att kommunikationen har blivit bättre i företaget och att 

ledningen har blivit bättre på att kommunicera med de anställda. En kommunikationsavdelning 

har utvecklats för att underlätta kommunikationen och undvika brus. Vi anser att detta är något 

positivt med tanke på att en utav arbetsuppgifterna som kommunikationsavdelningen har är att 

svara på de anställdas funderingar och tankar kring arbetet. Bemöta medarbetarna och handskas 

med både kritik och uppskattning är ett sätt att lösa konflikterna på. Detta medför även att 

förändringar som sker inom grupper accepteras lättare när alla mår bra inom organisationen.  

MTR Stockholm tog över en befintlig verksamhet med befintlig personal som vi tidigare har 

nämnt. Bland många intressenter har MTR Stockholms visioner, mål och kärnvärden tilltalat SL 

mest, vilket har medfört till ett nio årskontrakt. Med en ny intressent och en ny ledning har det 

uppkommit förändringar inom verksamheten. Dessa förändringar har både gynnat och gjort det 

striktare för att uppnå de mål som har lovats. De strikta reglerna påverkar de anställda på olika 

sätt. Förr hade spärrexpeditörerna möjlighet att lägga fram en skylt där det stod ”kommer tillbaka 
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strax” och låta spärren vara obemannad under en viss tid, men nu har de inte möjlighet till det. 

Utan de måste ringa in och be cheferna skicka en person som kan stå där under den tid man utför 

sina fysiska behov. Vi anser att fördelarna med sådana regler medför till att företag uppnår sina 

mål på ett effektivt sätt samt att fler jobbmöjligheter blir tillgängliga. Företaget rekryterar flera 

anställda för att bemanna alla stationer samt för att kunna ge bra service till resenärerna. Men 

nackdelen är att de befintliga anställda känner stort press och att många förändringar har 

uppkommit i deras vardagliga arbetssituation.  
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9. Slutsats 

 

I det här avsnittet presenterar vi vad vi kommit fram till i denna studie. 

 

Syftet med vår uppsats var att ta reda på hur företagskulturen, vidareutvecklingen samt trivseln 

uppfattades bland medarbetare inom företaget MTR Stockholm. Inställningen till 

företagskulturen bland våra respondenter från både huvudkontoret och station var nästan lika, då 

de flesta ansåg att det råder olika kulturer inom företaget. Av åtta respondenter svarade två av 

dem att det finns en stark företagskultur. Uppfattningen om vidareutvecklingen och trivseln 

bland våra respondenter var samma. Alla våra respondenter ansåg att det finns möjlighet till 

vidareutveckling samt att gemenskapen inom företaget styr trivseln. 

Vårt syfte var även att ta reda på om företagskulturen underlättar kommunikationen och om en 

bra kommunikation kan användas som ett styrmedel mellan anställda inom företaget. Slutsatsen 

som vi kan dra här är att kommunikationen har blivit bättre jämfört med förr, men det finns 

fortfarande förbättringar som görs och som bör göras. Företagskulturen har ingen direkt 

påverkan på kommunikationen och kan på så vis inte användas som ett styrmedel. Dessa är två 

olika komponenter som utvecklas för sig och som inte har någon direkt koppling till varandra.  
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10. Förslag till fortsatta studier 

 

I detta avsnitt presenterar vi förslag till fortsatta studier som skulle bli intressant att studera. 

 

Efter att vi utfört denna studie anser vi att det skulle bli mer intressant att genomföra en 

undersökning bland alla medarbetare både från trafik samt station. Men för att kunna genomföra 

en sådan undersökning behövs det tillstånd från Trafikledningen, vilket vi inte kunde komma i 

kontakt med. 

En annan intressant studie skulle vara att jämföra företagskulturen i MTR Stockholm med MTR 

Hongkong, där företaget kommer ifrån. 

Forskning kring företagskulturen kan även göras i andra företag så som SJ AB, Keolis Sveriges 

busstrafik (Busslink) och Arriva (tvärbanan) samt redogöra för de skillnader som finns i 

Stockholms kollektivtrafik. 

Under våra intervjuer har vi även fått reda på att MTR har investerat 700 miljoner under namnet 

MTR Express som kommer erbjuda 110 avgångar i veckan mellan sträckan Stockholm-

Göteborg. Tågen kommer att levereras under hösten år 2014. Detta är ett intressant studieobjekt 

för ingen annan företag som har drivit tunnelbaneverksamheten har gjort en sådan stor satsning.  
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11. Kritik 

 

I detta avsnitt presenterar vi kritik för denna studie, både mot oss själva och mot 

våra källor. 

 

11.1 Självkritik 

Uppsatsen har skrivits av två skribenter som har två olika relationer till MTR Stockholm. En utav 

skribenterna arbetar inom företaget sedan år 2012 medan den andra skribenten känner enbart till 

företaget. Det har uppkommit både fördelar och nackdelar med detta förhållningssätt. Fördelen 

har varit att vi har fått kontakt med anställda inom en kort tid med hjälp av skribentens 

stationschef och även fått tillgång till att kunna logga in på Tubnet. Nackdelen har varit att det 

var svårt från skribentens sida att göra observation då allt kändes naturligt för denne, men som i 

själva verket inte var så naturligt. Detta är ett typiskt fenomen som uppkommer när 

företagskultur undersöks inom en organisation, anledningen är att det känns självklart för de som 

arbetar och detta har varit ett problem inför vår uppsats.  

Vi kan i efterhand konstatera att vi borde genomföra våra intervjuer med medarbetare från olika 

yrkesgrupper inom företaget och inte enbart specificerat oss på spärrexpeditörerna. Detta för att 

få en mer representativ bild på vilken uppfattning medarbetarna inom de olika yrkesrollerna har 

kring företagskulturen samt om det förekommer några skillnader mellan de olika 

yrkesgrupperna. Hade vi fått tillstånd från Trafikledningen att genomföra våra intervjuer med 

medarbetarna inom trafik hade studien blivit mer intressant.  

Vi borde även genomföra våra intervjuer med ett större urval. Hade vi haft mer tid skulle vi ha 

kunnat ta kontakt med flera personer än enbart åtta medarbetare inom företaget. Därmed kan vi 

inte generalisera våra svar från åtta respondenter med alla 2 600 anställda inom företaget. 

Processen att genomföra en kvantitativ undersökning i företaget MTR Stockholm var 

komplicerad. Om vi skulle genomföra en sådan undersökning var vi tvungna att ta kontakt med 

fackföreningarna och få tillstånd från de att kunna genomföra undersökningen. En sådan 

undersökning skulle gett oss möjligheten att nå ut till flera respondenter. På grund av tidsbrist 
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hade vi inte möjlighet att få kontakt med fackföreningarna, det behövs en längre tidsperiod för att 

kunna genomföra en sådan undersökning.  

 

11.2 Källkritik 

En kritik som vi kan påstå är att våra respondenter inte har uttryckt sina åsikter helt. Orsaken kan 

vara att respondenterna visste i förväg vad materialet som vi fick in från dem skulle gå till. Vi 

belyste våra intervjupersoner innan utförandet av intervjuerna om att det skulle användas som 

empiri för en C-uppsats. På grund av detta kan dem ha uttryckt sig på ett missvisande sätt. 

En annan kritik till denna uppsats är våra observationer på dokumentationer  som finns på 

företagets intranät. Observationer har gjorts på kommentarer där språket bland de anställda är 

fritt. Detta kan bero på att de anställda beter sig annorlunda framför datorn vilket de inte kan 

göra i verkligheten. Det är lättare att uttrycka sina åsikter via en dator men inte lika enkelt 

ansikte mot ansikte.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjufrågor ledning 

 

 

Intervjun kommer att handla om företagskultur. Begreppet företagskultur har en bred definition 

därför har vi tolkat begreppet utifrån att det är värderingar och normer som skapas, anammas 

och implementeras av en grupp individer i en organisation. Det kan handla om relationer mellan 

medarbetare så som bemötande, jargonger eller attityder. 

 

 

Kön 

Man  

Kvinna 

 

Arbetsbefattning: 

 

…………………………………………………………………………………. 

Hur länge har du arbetat inom MTR? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Har du arbetat under Veolias (Connex) tid? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 Utifrån din synvinkel, hur ser företagskulturen ut idag inom organisationen? Råder det en 

stark kultur eller finns det olika kulturer inom organisationen? Finns det något 

positivt/negativt med det? 
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 Hur anser du att företagets värderingar, normer och beteende (attityder) inom 

företagskulturen ser ut bland medarbetarna i organisationen? 

 

 Har företagskulturen någon påverkan på ditt/din …....….? Varför? På vilket sätt? 

a) arbetssätt 

b) trivsel 

 

 Anser du att företagskulturen underlättar kommunikationen mellan ledningen och 

personalen från station och trafik? Med kommunikation menar vi om ledningen kan 

komma ut med sitt budskap till personalen och om detta tolkas på ett effektivt/positivt 

sätt med hjälp av företagskulturen? På vilket sätt? 

 

 Förekommer det olika aktiviteter inom organisationen? Till exempel middag, fester, etc. 

Vad är syftet med dessa aktiviteter? Handlar det om att bygga en stark företagskultur, 

motivera de anställda, skapa en närmare relation mellan de anställda och ledningen eller 

något annat? 

 

För de som har arbetat under Veolias (Connex) tid: 

 MTR Stockholm har tagit över en befintlig verksamhet med befintlig personal. Har du 

upplevt att det har förekommit några förändringar inom företagskulturen sedan MTR 

Stockholm tog över verksamheten från Veolia (Connex)? Om ja, på vilket sätt?  

 

 

För de som har börjat arbeta efter MTR Stockholm tog över verksamheten: 

 MTR Stockholm har tagit över en befintlig verksamhet med befintlig personal. Har du 

upplevt att det har förekommit några förändringar inom företagskulturen sedan du börjat 

arbeta inom verksamheten? Om ja, på vilket sätt?  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor spärrexpeditörer 

 

 

Intervjun kommer att handla om företagskultur. Begreppet företagskultur har en bred definition 

därför har vi tolkat begreppet utifrån att det är värderingar och normer som skapas, anammas 

och implementeras av en grupp individer i en organisation. Det kan handla om relationer mellan 

medarbetare så som bemötande, jargonger eller attityder. 

 

 

Kön 

Man  

Kvinna 

 

Arbetsbefattning: 

 

…………………………………………………………………………………. 

Hur länge har du arbetat inom verksamheten? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Har du arbetat under Veolias (Connex) tid? 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 Utifrån din synvinkel, hur ser företagskulturen ut idag inom organisationen? Råder det en 

stark kultur eller finns det olika kulturer inom organisationen? Finns det något 

positivt/negativt med det? 

 

 Hur anser du att företagets värderingar, normer och beteende (attityder) inom 

företagskulturen ser ut bland medarbetarna i organisationen? 
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 Har företagskulturen någon påverkan på ditt/din …....….? Varför? På vilket sätt? 

c) arbetssätt 

d) trivseln 

 

 Du som arbetar som spärrexpeditör, anser du att det finns möjligheter till 

vidareutveckling inom organisationen? Om det finns, har företagskulturen någon 

påverkan på vidareutvecklingen? På vilket sätt? 

 

 Anser du att företagskulturen underlättar kommunikationen mellan ledningen och 

personalen från station? Med kommunikation menar vi om stationsmedarbetarna kan dela 

med sig sina åsikter med ledningen och bidra med förändringar inom organisationen med 

hjälp av företagskulturen? På vilket sätt? 

 

 Förekommer det olika aktiviteter inom organisationen? Till exempel middag, fester, etc. 

Vad är syftet med dessa aktiviteter? Handlar det om att bygga en stark företagskultur, 

motivera de anställda, skapa en närmare relation mellan de anställda och ledningen eller 

något annat? 

 

För de som har arbetat under Veolias (Connex) tid: 

 MTR Stockholm har tagit över en befintlig verksamhet med befintlig personal. Har du 

upplevt att det har förekommit några förändringar inom företagskulturen sedan MTR 

Stockholm tog över verksamheten från Veolia (Connex)? Om ja, på vilket sätt?  

 

För de som har börjat arbeta efter MTR Stockholm tog över verksamheten: 

 MTR Stockholm har tagit över en befintlig verksamhet med befintlig personal. Har du 

upplevt att det har förekommit några förändringar inom företagskulturen sedan du börjat 

arbeta inom verksamheten? Om ja, på vilket sätt?  

 


