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Sammanfattning 

Författare: Chao Deng & Jessica Lindén 

Handledare: Mathias Karlsson 

Examinator: Hans Wessblad 

Kurs: Företagsekonomi III – organisation examensarbete 

Titel: Det som sitter i väggarna - en fallstudie om organisationskultur   

Syfte:  Syftet med studien är att genom intervjuer hos både ledningen och anställda beskriva 

Epirocs organisationskultur. 

Forskningsfråga: Hur arbetar Epirocs ledning med organisationskultur som styrmedel för att 

skapa motivation hos anställda? 

Slutsats: Vår studie har undersökt organisationen Epirocs organisationskultur, framförallt är 

det motivationsverktyg, kommunikation och makt som styrmedel som är i huvudfokus. 

Studien är uppbyggd med en deduktiv ansats. En kvalitativ metod har använts vid insamling 

av material och en hermeneutik tolkningslära har applicerats för att skapa en förståelse för 

vårt empiriska material.  

Resultaten av denna studie är att Epirocs organisationskultur används som styrmedel för att 

skapa motivation hos sina anställda. Organisationskulturen har bidragit med positiva effekter 

på både individens prestation och organisationen som helhet. Studien stödjer inte vissa 

tidigare studier, vilka kritiserar organisationskultur som används för att manipulera anställda 

på ett önskvärt sätt och att det är ett ―rent hyckleri‖. Utöver det har studien kommit fram att 

organisationskultur inte är ett inlåst fenomen, utan den kan påverkas både medvetet och 

omedvetet. Vi har även kommit fram att  ansvarstagande hos anställda kan vara ett nytt 

tillvägagångssätt för organisationer för att övervaka sina medarbetare på ett omedvetet sätt.  

Nyckelord:  Organisationskultur, kommunikation, makt, värderingar, kontroll 
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1. Inledning 

1.1 Organisationskultur och dess påverkan 

Dagens organisationer utsätts för en turbulent miljö. Kontinuerlig utveckling av teknologi och 

globaliseringen förkortar livslängden på företagets produkter, vilket leder till en hård 

konkurrens. Organisationsförändringar anses vara en viktig process för att kunna bemöta 

dessa utmaningar (Jung, Chow & Wu, 2003). Framgången för en förändring ligger i förmågan 

att övertala andra människor att förändra hur de arbetar och övertyga dem om det nya 

tankesättet. Först då kommer förändringen att accepteras. Här har organisationskulturen en 

stor betydelse, då man med hjälp av den kan skapa en förändring i medlemmarnas 

tankegångar, övertygelser och beteenden (Kovacevik, 2013). Närmare 70 procent av alla 

företags förändringsprocesser misslyckas (Hammer & Champy, 1993). Enligt Kovacevik 

(2013) beror detta till stor del på att man fokuserat på de strukturella aspekterna och bortsett 

från den mänskliga aspekten.  

Enligt Deal och Kennedy (1982) kan en stark organisationskultur bidra till att de anställda 

arbetar mer produktivt och effektivt, vilket ger företaget upp till två extra timmar per dag av 

utfört arbete. Wanjiku (2014) argumenterar för att organisationskulturen har en stor inverkan 

på flera olika delar av organisationen. Ett exempel på detta är att organisationskulturen kan 

inspirera de anställda, vilket medför att deras delaktighet ökar och i slutändan att deras 

prestationsförmåga förbättras. Organisationskulturen har även en betydande roll för 

organisationens struktur och implementering av den. Utöver detta verkar den som en guide 

för de anställdas beteenden (Zabid, Murali & Johari, 2003) och visar vad de ska göra, även 

när de inte blir instruerade eller övervakade (Saasongu Nongo & Ngutor Ikyanyon, 2012).  

Enligt Yukl (2013) har organisationskulturen blivit allt viktigare för dagens organisationer. 

Enligt Kunda (2006) drivs de anställda genom en bra organisationskultur till att engagera sig i 

och identifiera sig med organisationens mål. Den bidrar även till jobbtillfredsställelse, vilket i 

sin tur kan leda till att de anställda stannar kvar längre inom organisationen. Malmi & Brown 

(2008) anser att kulturen genomsyrar hela organisationen och genom att kunna styra kulturen, 

styr man de anställda. 
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Google är ett av världens ledande exempel när det kommer till organisationskultur (Akorede, 

2018). Deras goda rykte har gjort dem till en attraktiv arbetsplats och bidragit till att de i snitt 

får 7000 jobbansökningar om dagen (Bulygo, u.å.). Google var en av de första företagen som 

förstod behovet av flexibel arbetstid för att kunna frigöra de anställdas kreativitet. De 

anställda uppger att de trivs bra till stor del på grund av stämningen på arbetsplatsen, som de 

upplever som avslappnad. De ser inte sitt yrke som ett arbete utan mer som en rolig stund. 

Google har inte enbart fokuserat på sin egen vinst, utan de anställdas personliga behov anses 

vara lika viktigt (Forbes, 2018). 

Organisationskultur kan också medföra förödande konsekvenser för en organisation när den 

fungerar ineffektivt. Enron har blivit ett praktexempel på en organisation med en dålig 

organisationskultur. De korrumperade ledarna inom bolaget kasserade in miljontals kronor, 

samtidigt som de slarvade med sina anställdas livsbesparingar. Innan deras fall år 2001 sågs 

företagsledningen som bra företrädare för företagsansvar och etik. Bolaget ansågs 

representera det bästa av vad 2000-talets organisationer hade att erbjuda både etiskt och 

ekonomiskt. Många studier har gjorts om Enron, främst ur perspektiven organisation, 

ledarskap och  revisorperspektiv. Tourish & Vatcha (2005) jämför Enrons kultur med en 

sekts. Många punkter stämmer överens, såsom karismatiskt ledarskap, starka visioner som får 

de anställda att känna sig delaktiga i något större och meningsfullt, strikta 

rekryteringsprocesser samt låg tolerans för meningsskiljaktigheter. Enrons kultur påverkade 

och omvandlade de anställdas mål så att de underordnade sin egna moral för företagets behov. 

När en människa överinvesterar i ett företag riskerar de att förlora sin identitet. Det gör att de 

blir sårbara för manipulation, vilket som i Enrons fall kan påverka toleransen för oetiskt 

beteende. Tourish & Vatcha (2005) avslutar sin artikel med att skriva att det ökade fokuset på 

aktieägarvärde, VD:ns makt och marknadens tryck för snabba resultat gör att Enron riskerar 

att ge ett kulturellt arv bland företagsledare. Deras begrepp företagskultism kan därmed bli ett 

alltmer utbrett fenomen. 

Vår studie utgår från organisationen Epiroc, som är ett internationellt produktionsbolag i 

södra Sverige. Tidigare var vår bild av hur det är att arbeta med tillverkning att det består av 

monotona arbetsuppgifter som är strikt styrda av tiden. Vi fick ett helt annat intryck av Epiroc 

under ett tidigare besök, som vi gjorde hos dem för en annan studie. Dess strategi, ledarskap 

och organisationskultur var något annat än vad vi förväntade oss. Från att ha haft en 

kontrollerande och enformiga bild av produktionsföretag, fick vi nu se en organisation som 

var mer öppen och decentraliserad. Det fick oss att undra vilken bild som var rätt. Var vår 
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tidigare bild bara fylld med fördomar eller var den nya bilden bara ett spel för galleriet? 

Organisationskultur, som Google och Enron visat, har en stor påverkan på organisationen och 

dess framgång. Av den anledningen valde vi att fokusera på organisationskulturen, för att ta 

reda på hur den påverkar både Epiroc och deras anställda. 

1.2 Problemdiskussion 

Organisationskulturens positiva påverkan  

Kunda (2006) konstaterar att en stark och positiv organisationskultur är kärnan i en 

organisations prestation, eftersom den för med sig ett ökat engagemang hos individen. 

Engagemanget bidrar till ökad måluppfyllelse. Detta skriver även van Tonder (2004) om. Han 

menar att en organisations överlevnad inte är en slump, utan varje organisation har sin egen 

identitet och kultur som styrmedel. Detta hjälper organisationen att klara av tuffa utmaningar.  

Schein (1990) poängterar att en organisation som har fokuserat på att utveckla sin 

organisationskultur är mer framgångsrik, då den leder till bättre finansiell avkastning. Enligt 

Wanjiku (2014) påverkar organisationskulturen i stor utsträckning organisationens rykte, 

vilket anses som en viktig immateriell tillgång. Den stärker organisationens konkurrenskraft 

och skapar väsentliga förutsättningar för att organisationen ska kunna skapa och behålla en 

stark ställning på marknaden i jämförelse med sina konkurrenter. 

Många forskare talar för ledarens roll och påverkan av organisationskulturen. Schein (1990) 

argumenterar för ledarnas centrala roll i att skapa en organisationskultur, vilket även Hammer 

& Champy (1993) talar om. De menar att en ledare har makten att vägleda de anställda och få 

dem att ta till sig organisationens värderingar, vilket de i sin tur sedan för vidare till sina 

kollegor. Deal & Kennedy (1982) argumenterar också för vikten av en organisations 

värderingar och att de har kraften att påverka dess framgång eller fall. De anser därför att en 

av ledarens viktigaste uppgifter är att skapa dessa värderingar och sedan förmedla dem. Meek 

(1988) anser däremot att kultur inte är något som kan kontrolleras, dock kan vissa lättare 

influera den. Kultur, menar han, är inget man kan stänga av eller sätta på igen och bör inte ses 

som något en organisation har utan något som en organisation är. Det är ingen självständig 

variabel som kan skapas, upptäckas eller förstöras av ledningen. 
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Organisationskulturens negativa påverkan  

Till stor del har forskningen haft en positiv syn på organisationskultur och vad den kan 

medföra. Det finns dock forskare som är kritiska och anser att forskningen inte speglar hela 

bilden. Enligt Antonsen (2009) behandlas frågor kring konflikter och maktproblem sällan i 

forskning om organisationskultur, utan det fokuseras mer på en harmonisk modell av livet i 

organisationen. Han menar vidare att konflikter och maktproblem är så pass inflätade i 

organisationskulturen och att de därmed bör inkulderas i forskningen, för att ge en mer rättvis 

bild av livet i organisationen. 

Enlig Bassett-Jones (2005) kan en organisation som främjar mångfald hamna i ett dilemma. 

Mångfald är en källa till innovation och kreativitet, men det är också en orsak till 

missförstånd, misstankar och konflikter, vilket kan resultera i ökad frånvaro, sämre kvalitet, 

lägre moral och minskad konkurrenskraft. Studier har även visat att personalomsättningen är 

högre bland heterogena grupper. Detta skapar ett dilemma för de organisationer som söker 

konkurrensfördelar. Väljer de att främja mångfald riskerar de att konflikter skapas, men 

främjar de inte mångfald riskerar de att förlora konkurrensfördelarna som medföljer. Till 

exempel Ely & Thomas (2001) argumenterar för att en ineffektiv hantering av mångfald kan 

leda till nackdelar för organisationers sammanhållning. Som följd av dålig hantering av 

konflikter kan kommunikationshinder uppstå, då de anställdas olika bakgrunder, religioner 

och språk kan orsaka missförstånd och minskat förtroende på arbetsplatsen. Konflikterna i sin 

tur kan orsaka ytterligare negativ påverkan, såsom en dålig arbetsstämning, vilket kan 

medföra försämrad kvalitet på kundtjänster. 

Enligt Alvesson & Kärrman (2004) har det ökade intresset för organisationskultur även fört 

med sig kritik om att organisationskultur kan användas som ett medel för hjärntvätt och kan 

ha som syfte att programmera önskvärt beteende hos de anställda. Detta kan medföra att de 

anställda blir utbrända då organisationens behov prioriteras högre än deras egna och de 

anställda kan därmed tappa sin identitet (Alvesson & Kärrman, 2004; Costas, 2012; Kunda, 

2006). Enligt Kunda (2006) finns det en ökad oro för sambandet mellan organisationskultur 

och anställdas utbrändhet. En ohälsosam och ohållbar arbetsmiljö kommer i längden att 

resultera i sämre arbetsprestationer och ökad oro. Arbetsstress och missnöje inom en 

organisation kan skapa passivitet hos de anställda, vilket i sin tur kan påverka 

arbetsprestationen negativt med känslomässig utmattning som följd. Organisationen kan 
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därav hamna i en negativ stämning som inte är önskvärd för organisationskulturens 

utveckling. 

En annan framväxande kritik är att ledningens krav på skapandet av en organisationskultur är 

’’rent hyckleri’’, det vill säga att det mest är ett spel för galleriet. Organisationer förespråkar 

sin kultur, sina visioner och värderingar. De används som strategier och styrmedel för att 

styra de anställdas beteenden. De anställdas verkliga handlingar och beteende kan dock skilja 

sig från vad organisationen förespråkar, eftersom externa faktorer kan medföra en väsentlig 

påverkan (Davis, 2003). Det är sällan som en organisations värderingar ändras och nya 

teknologier medför utmaningar för organisationens anpassningsförmåga. För att kunna hålla 

tempot uppe i takt med den externa miljön krävs det att man kan och är villig att förändras. Är 

man inte det kan det leda till missmatchning mellan organisationen och omvärlden (Schein, 

1992). Missmatchningen kan ses som hyckleri eftersom det en organisation faktiskt vill uppnå 

och dess verkliga handlingar skiljer sig åt. Detta i sin tur kan leda till mängder av negativa 

konsekvenser, såsom att de anställdas frustration ökar i samband med orimlig stress eller 

dålig stämning. När de anställda inte får rätt verktyg ökar risken för att effektiviteten och 

prestationen försämras eller uteblir (Davis, 2003). 

Det förekommer, som tidigare nämnts, olika syn hos forskare på hur stor inverkan på 

verksamheter som organisationskulturen medför. I synnerhet med hänsyn till 

organisationskulturens komplexitet kan det vara olämpligt att dra slutsater om dessa för- och 

nackdelar, utan att ta hänsyn till organisationens egna förutsättningar. Mot bakgrund av detta 

anser vi att det skapas motsägelser, vilket kan göra det problematiskt att avgöra i vilken 

utsträckning en organisations kultur kan gynna eller missgynna en organisations utveckling 

och vilken inverkan den får på medlemmarna i organisationen. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att genom intervjuer med både ledningen och de anställda beskriva 

företaget Epirocs organisationskultur. 

1.4 Forskningsfråga 

Hur arbetar Epirocs ledning med organisationskultur som styrmedel för att skapa motivation 

hos de anställda? 
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1.5 Avgränsning 

Vår studie utgår från organisationskulturen hos Epiroc som är ett internationellt 

produktionsbolag. Vi har dock valt att enbart fokusera på deras fabrik belägen i Kalmar.  
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2. Metod 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

Epirocs ökade effektivitet efter en omorganisation väckte vår nyfikenhet att undersöka vilka 

drivkrafter som ligger bakom och vad som motiverar de anställda till att prestera mer. 

Arbetssätt, vision och strategi är en del av en organisationskultur (Martins & Terblanche, 

2003) och av den anledningen vill vi undersöka närmare hur Epiroc arbetar med sin 

organisationskultur. Då organisationskultur omfattas av många olika aspekter och 

dimensioner, som alla har en väsentliga del i en organisation, har vi valt att fokusera på tre 

teman; motivationsverktyg, kommunikation och makt. För att säkerställa ett så bra underlag 

som möjligt i vår undersökning har vi samlat in data ur såväl ledningens som de anställdas 

perspektiv.  

2.2 Ansats 

Det finns tre olika slags ansatser, det vill säga deduktion, induktion och abduktion som 

forskare kan använda för att relatera teori och empiri. Vilken ansats som används är i stor 

utsträckning beroende av forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2011). I denna studie har vi 

valt att använda oss av en deduktiv ansats för att studera förhållandet mellan teori och praktik. 

Valet av ansats baseras på att vi sedan tidigare har en del förkunskaper om 

organisationskultur som skapat en tanke om vilka aspekter av organisationskulturen vi ville 

fokusera på (Persson & Sahlin, 2003). Vi ville även ha stadigare ben att stå på så att vi kunde 

granska deras kultur kritisk och inte bli köpta med vackra ord. 

Användningen av en deduktiv ansats innebär att vi väljer de teoretiska begrepp som förankras 

till organisationskultur och använder dem som utgångspunkt för vår studie. De vetenskapliga 

teorierna ger i sin tur förklaringar till hur organisationskulturens fenomen och företeelse kan 

förstås (Bryman & Bell, 2017).  

2.3 Kvalitativ Metod 

Den kvalitativa metoden karaktäriseras av verbala formuleringar eller skrivna former, det vill 

säga metoden handlar om tolkning och uppfattning. Detta medför att kunskap inte går att 

återge med exakthet (Sergi & Hallin, 2011). Kvalitativ metod kan innefatta olika 

tolkningstekniker och sätt för att skildra, översätta och förstå företeelser (Frostling-
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Henningsson, 2017). Den kvalitativa forskningen kännetecknas av metoder och data som är 

mjuka, det vill säga metoderna är förhållandevis flexibla och datan utgår inte från siffror eller 

tal, utan det kan vara intervjusamtal eller observationer. Den kvalitativa metodens syfte är 

huvudsakligen inte att mäta data, utan att försöka förklara i vilket sammanhang företeelser 

existera och hur de fungerar (Ahrne & Svensson, 2015).  

Vårt forskningsämne är ett fenomen som huvudsakligen utgår från människors upplevelser, 

uppfattning och känslor (Nagy Hesse-Biber, 2011), vilket ger ett subjektiv perspektiv från en 

individ eller en grupp människor (Starrin & Svensson, 1994). Vår insamling av data består av 

intervjuer med ledningen och anställda. På grund av att det pågick lönesamtal på 

organisationen vi undersökte, var det nödvändigt att begränsa antalet intervjuer. Vi har därför 

valt att komplettera med internt material som vi fått ta del av. Efter intervjun med HR-chefen 

fick vi en presentation av företagets arbete med organisationskultur. Med den kvalitativa 

metodens icke positivistiska ståndpunkt innebär det att vi inte enbart ska fånga upp 

respondenternas handlingar, utan vi ska också tolka innebörden av handlingen. Syftet med 

metoden är att skapa en förståelse hos läsaren om organisationskultur och hur den kan 

påverka de anställdas handlingar och beteenden (Starrin & Svensson, 1994).  

Fallstudie 

Fallstudier är en slags forskningsmetod utan något specifikt tillvägagångssätt, eftersom den 

innehåller unika förfaranden och tekniker som skiljer sig åt beroende på det fall som studeras. 

Fallstudier innebär inte bara datainsamling eller en design på ett forskningsprogram, utan den 

kombineras med historisk data och teorier i syfte att presentera sin egna tillförlitliga metod, 

för att på så vis kunna undersöka en viss företeelse i realitet. Fallstudier är inriktade på en 

verklig miljö eller kontext och kan vara en studie med ett eller flera fall (Sjöberg & 

Wästerfors, 2008). 

Vår forskning är en fallstudie, vilket innebär att vi har valt en organisation som vårt 

undersökningsobjekt. Avsikten med denna studie är framförallt att göra en närmare 

undersökning av Epirocs organisationskultur. Valet att göra en fallstudie baseras på att 

organisationskultur är ett komplext studieobjekt. Det vill säga vi försöker förstå, förklara och 

analysera människors upplevelser och uppfattningar om organisationskultur. I synnerhet på 

grund av ämnets komplexitet och de svårfångade företeelserna anser vi att andra metoder 

skulle försvåra att nå vårt mål (Backman, 2008). Studien utgår ifrån två analysenheter; 
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ledningen och de anställda. Beroende på deras position i Epiroc har det en inverkan på deras 

uppfattning om vad organisationskultur är, vilket kan medföra att information kan skilja sig 

från varandra. 

Epirocs organisationskultur väckte vårt intresse och vi har tagit hjälp av dem för att beskriva 

vissa företeelser kopplat till organisationskultur, som förekommer i verksamheten. Vi anser 

att det är fördelaktigt att tillvägagångssättet är begränsat och att det finns ett konkret 

undersökningsobjekt som ska vara i fokus. Det föreligger också nackdelar med fallstudier, 

eftersom bedömningen blir subjektiv och det kan då saknas vetenskapligt stöd. I samband 

med vår undersökning kan respondenten ändra sitt beteende och sina handlingar för att 

medvetet eller omedvetet anpassa sig till vår intervju (Ejvegård, 2002). 

2.4 Operationalisering 

Organisationskultur är ett abstrakt fenomen som är svårt att fånga. Det innebär att vi måste 

skaffa visshet om hur vårt tillvägagångssätt går till för att möjliggöra detta (Bachman, 

Gardelli & Persson, 2012). Vi utgår från den frågeställning som studien behandlar, sedan gör 

vi val av intervjuplats och intervjupersoner (Bryman & Bell, 2017). För att kunna besvara 

frågeställningen tar vi ställning till vilken forskningsdesign som kommer att användas. 

Samtidigt tar vi ställning till vilka krav som ställs för att säkra trovärdigheten i studien, för att 

på så vis säkerställa relevansen och kvalitet (Backman m.fl., 2012). Analysunderlaget baseras 

på vår insamlade primärdata som vi erhållit genom intervjuer och även viss kompletterande 

information via e-post. Efter bearbetning av empirin görs en analys med hjälp av teorin, sedan 

drar vi en slutsats om det föreligger överensstämmelse eller avvikelse (Bryman & Bell, 2017).  

2.5 Målstyrt urval 

För att kunna besvara den forskningsfrågan som uppsatsen behandlar är intervjudelatagarna 

inte slumpmässigt utvalda. Vi har valt att intervjua HR-chefen för att ta del av deras vision 

om organisationskultur, hur de vill att den ska vara och hur de arbetar för att den ska bli så. 

För att få en tydligare bild om hur organisationskulturen faktiskt är i organisationen har vi 

valt att intervjua tjänstemän och medarbetare. Anledningen till att intervjua personer med 

olika ställningar inom organisationen är att vi vill få en bild av organisationskulturen från 

olika perspektiv (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  
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2.6 Insamling av empiri 

Kontakt med respondenterna 

Vi kontaktade Epirocs HR-chef genom e-post där vi berättade om vårt intresse att skriva ett 

arbete om deras organisationskultur. För att väcka deras intresse och få möjlighet att 

genomföra vår undersökning hos Epiroc skrev vi en kort sammanfattning av vårt arbete (se 

bilaga). Den innefattade uppsatsens ämne, utvalda målgrupper och även en förklaring för att 

tydliggöra varför vi ville intervjua dem. I sammanfattningen gav vi en generell inriktning på 

frågorna som skulle ställas, då det efterfrågades. 

Intervjuprocessen 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod som gör det möjligt att ställa 

följdfrågor på de svar vi får. Detta minskar risken för att vi misstolkar intervjupersonens svar 

och kan även bidra med ytterligare information som vi inte tänkt på (Dalen, 2015). För att 

undvika korta svar använder vi oss av öppna frågor som ger intervjupersonen möjligheten att 

berätta fritt. Frågorna är allmänna då vi inte vill styra deras svar åt ett negativt eller positivt 

håll. Några frågor baseras även på de teorier vi använt oss av (se bilaga för intervjuguide). 

Alla frågor ställdes inte till intervjupersonerna, ibland strök vi en fråga om vi fått svar på den 

genom en annan fråga. Någon fråga ställdes inte då den inte gett något användbart material 

från tidigare intervjuer. Frågorna och formuleringen skiljer sig mellan medarbetarna och HR-

chefen.  

Inspelning görs med hjälp av en mobiltelefon. Syftet med detta är att minska risken för 

feltolkningar och förlust av information. Intervjun transkriberades sedan så att vi snabbt och 

enkelt kan ta fram den information vi behöver. 

2.7 Studiens kvalité  

Då denna studie utgår från en kvalitativ metod försvårar det bedömningen av dess kvalitet. De 

vanligast använda begreppen reliabilitet och validitet är bättre applicerbara på kvantitativa 

studier där de ses som mått på kvaliteten. För att visa på kvaliteten vid en kvalitativ metod 

kan man assimilera dessa två begrepp till mer passande begrepp. De tre begrepp vi kommer 

att använda oss av är pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Bryman, 2011).  
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Det är svårt att helt utesluta vår partiskhet i detta arbete, då det är vi som dels valt detta ämne, 

dels valt ut de teorier och intervjufrågor som använts. Intervjufrågorna påverkar den data som 

vi fått fram och teorierna påverkar hur vi tolkar denna data (Nagy Hesse-Biber, 2011). För att 

inte skapa en skev bild av det vi studerar har vi valt teorier som motsäger varandra för att på 

så vis skapa diskussion istället för att göra antaganden.  

Pålitlighet 

Studien baseras på de intervjuade respondenternas uppfattning, känslor och tankar, vilket kan 

förändras med tiden men också beroende på sinnesstämning. När vi genomförde vår studie 

skedde detta under en period när företaget hade lönesamtal. Det är möjligt att lönesamtalen 

haft en inverkan på respondenterna, då eventuellt nyligen genomförda lönesamtal kan ha 

påverkat deras syn på företaget. Detta påverkar studiens externa reliabilitet, då svaren vi får 

kan skilja sig om studien skulle upprepas (Bryman, 2011).  

Tillförlitlighet 

För att öka tillförlitligheten hade vi kunnat skicka vår tolkning av respondenternas svar till 

vederbörande respondent så att denne kunnat bekräfta eller komplettera (Bryman, 2011). Vi 

beslutade att inte genomföra detta moment, då de frågor vi ställde inte har några rätta eller 

felaktiga svar och svaren baseras på respondentens uppfattning där och då. Det hade även 

kunnat påverka vårt syfte med studien om respondenterna fått chansen att ändra sina svar. För 

att inte färglägga respondenternas svar inför intervjun utan säkerställa att de svarar spontant 

har ingen intervjuguide getts ut i förväg. Endast en kort beskrivning av vårt ämne gavs ut för 

att väcka intresset till att delta.  

Överförbarhet 

Kvalitativ metod går mer in på djupet av studien än att fokusera på dess bredd. Det innebär att 

forskningen framhäver det unika, vilket påverkar resultatets överförbarhet till en annan miljö 

eller till samma kontext men en annan tidpunkt (Bryman, 2011). Kvalitativ metod har även, 

enligt Fejes och Thorngerg (2009) sina begränsningar i att de ofta bottnar i undersökningar av 

specifika fall. Då vi dessutom har gjort en fallstudie kan det försvåra resultatets 

generaliserbarhet. Flyvbejerg (2006) möter kritiken att man med fallstudie inte kan 

generalisera med enbart ett fall och därmed inte kan bidra till vetenskaplig utveckling. 
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2.8 Tolkning och analys 

Analysen av vår studie innebär att vi bearbetar och tolkar all den empiriska data vi samlat in. 

Det är sällan som empirisk data talar för sig själv, utan man bör använda sig av teoretiska 

begrepp som verktyg för att bättre tolka intervjuerna (Frostling-Henningsson, 2017). 

Tolkningen av insamlingsmaterial i denna studien tillämpas av den hermeneutiska 

tolkningsläran (Bryman & Deal, 2017). Det vill säga studien syftar till vår förståelse om 

företeelserna i Epirocs organisationskultur, som vi sedan ska beskriva. Vår tolkning utgår från 

vår kunskap, våra intryck och vår uppfattning om fenomenet. För att skapa en bättre förståelse 

har vi valt att transkribera alla intervjuer som genomförts. Detta har som syfte att underlätta 

pendlandet mellan olika roller för att förstå Epirocs kultur. Det vill säga, rollen som den som 

intervjuar och den som blir intervjuad (Patel & Davidson, 2011). 

2.9 Etik 

När vi skrev denna studie och tog fram empirin var det vår uppgift att göra det på ett etiskt 

och moraliskt sätt. För att hålla en god forskningsetik har vi utgått från fyra huvudprinciper 

(Denscombe, 2016). 

1. Deltagarnas intresse ska skyddas.  

2. Deltagandet är frivilligt och baserat på samtycke.  

3. Vårt arbete ska utföras på ett öppet och ärligt sätt som visar hänsyn till 

undersökningen.  

4. Forskningen ska följa den lagstiftning som finns. 

Alla deltagare ska behandlas lika. Deras intresse skyddas genom att vi inte pressar dem till att 

svara på frågor de inte vill besvara. De frågor vi valt att ställa är öppna och ger 

intervjupersonen möjlighet att svara åt det håll personen själv vill. Vi har inte som avsikt att 

styra dem åt en specifik riktning. Informationen som samlats in ska även hållas konfidentiellt 

(Denscombe, 2016). 

Deltagandet var frivilligt och anmälan till vår undersökning skedde via HR-chefen på Epiroc. 

Respondenterna fick information om vår studies ämne och syfte innan de valde att delta. 

Innan HR-chefen tillfrågade andra inom företaget om deras intresse av att delta, hade vi en 

korrespondens via mail med hen. Vi frågade om vi fick göra vår studie hos dem och gav en 
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öppen och ärlig beskrivning av vårt ämne och riktning på vår forskningsfråga (Denscombe, 

2016). 

Vi har även följt SFS 2003:460, 16§ gällande utlämning av information om vårt arbete och 

dess syfte till de som medverkar. Intervjupersonerna har även fått information om att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att ta tillbaka sin medverkan eller stryka ett uttalande 

under intervjuns gång. Vidare i §17 krävs det att de avlämnar sitt samtycke. Detta skedde vid 

det tillfälle när de anmälde sitt intresse för att delta. Intervjuerna har spelats in och sedan 

transkriberats, men råmaterialet stannar hos författarna. 

En av respondenterna ville vara anonym, av denna anledning valde vi att låta samtliga 

respondenter vara anonyma och kommer att benämna dem med bokstäverna A, B och C. För 

att underlätta läsningen är även HR-chefen anonym.  
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3. Kulturs som motivationsverktyg 

3.1 Organisationskultur  

Organisationskultur har fascinerat forskare under de senaste decennierna. Forskare har tagit 

fram flertalet teorier och försökt definiera vad organisationskultur är. Brett beskrivet är 

organisationskulturen i sinnet och i hjärtat av människan. För att specificera mer vad 

organisationskultur är syftar vi i denna studie på organisationsstrukturen som skapat 

gemensamt delade regler, uppfattningar, normer och beteenden (Kunda, 2006).  

Furnham & Gunter (1993) poängterar att kultur inom en organisation spelar flera viktiga 

roller med det är framförallt två funktioner som den bidrar med, organisationens interna 

integration och koordination. Med intern integration menas hur anställda interagerar sig, som 

när en ny person blir anställd, på vilket sätt integrationen fungerar så effektivt som möjligt så 

att hen känner sig inkluderad. Enligt Martins (2000) kan det även handla om personalens 

känsla av identitet och kan i stor utsträckning påverka deras engagemang i organisationen. 

Koordinations funktionen bidrar till utformning av organisationens system, det vill säga hur 

en organisation styrs och vilka av personalens handlingar anses som lämpliga.  

3.2 Värderingar  

En organisations värderingar kan ses som en källa för idéer om målsättningar för alla 

medlemmar inom organisationen som de gemensamt strävar efter. Värderingarna hjälper även 

medlemmarna att vara medvetna om vilka beteenden och normer som anses vara lämpliga för 

att uppnå målen (Patnaik, 2011). Gemensamma värderingar kan generera i en stark 

sammanhållning, vilket medför en ökad vilja hos de anställda att sträva efter organisationens 

gemensamma mål. Exempelvis en organisation som har sin vision om att vara 

kundorienterade eller marknadsorienterade blir det som vägleder och stimulerar de anställda 

att hitta nya lösningar till att vara kreativa med syfte att skapa kundtillfredsställelse (CIMA 

Study Text, 1996). Att skapa tillit inom en organisation kan vara en fördelaktig strategi, då 

det påverkar bland annat anställdas beteenden, interna samarbeten och konflikthantering 

(Dirks & Ferrin, 2002).  

Om en organisation brister i sitt förtroende hos sina anställda eller skyller på dem när de råkar 

göra ett misstag kan det leda till ett försämrat engagemang hos de anställda och en motvilja 



   

Chao Deng & Jessica Lindén 

15 
 

till att ta ansvar. Avsaknaden av tillit kan även begränsa medarbetares möjlighet att generera 

innovativa och kreativa idéer, eftersom de fruktar att bli straffade ifall de misslyckas (Khatri, 

Brown & Hicks, 2009).  

Leva med värderingarna  

Enligt respondenternas svar har deras värderingar inom en organisation en väsentlig 

betydelse. De tycker att organisationens uppsatta mål, såsom kundorientering och att bli den 

ledande fabriken inom branschen ger dem en tydlig målsättning om vad organisationen 

eftersträvar. Samtliga respondenter har poängterat att de blir inspirerade och motiverade över 

den ambitiösa visionen. Enligt deras berättelser känner de att de har ett ansvar och en vilja till 

att bidra till organisationen för att bli en konkurrenskraftig fabrik. De berättar att de förstår 

syftet med värderingarna och att de utan tvekan delar dessa målsättningar. De är tydliga med 

att de vill bidra med sina arbetsinsatser för att skapa en hög kvalitet på produkterna och att 

leverera bästa resultat.  

A berättar att det är oerhört viktigt för de anställda att organisationen är framgångsrik. Kan de 

inte leverera produkterna till den kvalitet som kunder förväntar sig, är risken stor att 

verksamheten inte kan fortsätta att drivas vidare. Detta kan i sin tur leda till att de anställda 

kommer att förlora sina jobb. Enligt A skulle nedläggning av verksamheten inte enbart drabba 

organisationen och medlemmarna i den, utan även resultera i ytterligare negativa 

konsekvenser för samhället. A tycker att det är bra med nedskrivna förhållningsregler som 

kan påminna alla involverade om vilka mål som gäller och hur man förväntas att handla. Hen 

berättar att om man inte har ett mål utgå ifrån, gör det att man inte motiveras till att arbeta 

effektiv. Hen förklarar att om verksamheten inte kan leverera produkter som uppfyller 

kundens krav, så riskerar verksamheten förlora kunden, vilket i sin tur påverkar Epirocs 

konkurrenskraft. A nämner att vikten av att hjälpa varandra har särskild betydelse på 

arbetsplatsen. Som exempel förklarar hen sig villig att dela med sig av sina kunskaper och 

långa erfarenhet, särskilt vid nyanställning. Då ska man erbjuda stöd och support så att denne 

kan utföra sina uppgifter så fort som möjligt. 

B anser att organisationen har kundfokus som en del av målsättningen och är på rätt väg. 

Globalisering och utveckling av teknologi har bidragit till att allt tuffare krav ställs på den 

enskilda organisationen. Enlig Bs berättelse krävs det att organisationen har starka kärnvärden 

för att möta marknadens behov. B påpekar att företaget har ett tydlig ledord, United & 

Inspired, och ett gemensamt förhållningssätt som vägleder alla. Hen tycker att det 
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gemensamma målet utgör en grund där alla är överens om hur ska man bete sig och uppträda 

för att efterleva deras värderingar. Det finns även värderingar som främjar gemenskap, till 

exempel ―Tillsammans får vi det att hända‖ och ―Vi har respekt för överenskommelser”. Hen 

poängterar att det är väldigt viktigt att ha en lönsam verksamhet, då kan verksamheten 

vidareutvecklas och blir ännu konkurrenskraftig. Hen förklarar att Epiroc har många 

konkurrenter från olika länder och hen tycker att de utsatts mycket konkurrens. Då förklarar 

hen att det är oerhört viktigt för de kan leverera bra produkter så att verksamheten kan sticka 

ut. Hen berättar att om organisationen har ingen ambition till utveckling och förbättring, då 

finns det risk att deras produkter kan blir slås ut på marknaden.  

C berättar att när man blir anställd får man gå en utbildning om Epirocs vision och 

målsättningar. Utöver det ska de anställda även lära sig vilka verktyg som finns för att kunna 

uppnå målen. Epiroc strävar efter att bli Den Ledande Fabriken, vilket C tycker är väldigt bra, 

då den ger anställda en riktlinje och samtidigt visar vilken ambitionsnivå organisationen har. 

Hen tycker att det är nödvändigt att gå en sådan utbildning. Den vägleder de anställda och kan 

bidra till att de vill utvecklas och bli bättre hela tiden. Hen tycker att det har en avgörande 

betydelse att alla anställda lever efter grundstenarna. Det ger en trygghet då man alltid kan 

hänvisa till grundstenarna när någon eller något avviker från målen. Hen anser att att målen är 

djupt förankrade i företaget och är en drivkraft som får alla att dra åt samma håll. B berättar 

att de erbjuds olika möjligheter att utvecklas för att lära sig nya kunskaper, vilket hen 

uppskattar för sin personliga utveckling. Hen förklarar att när man har kompetens, så kan man 

bidra med förbättringar hela tiden, något som Epiroc uppmuntrar. Att kunna komma med 

förbättringsförslag får B att känna att hen bidrar med något positivt, vilket hen tycker är 

roligt. 

Enligt HR-chefen är det väldigt viktigt att fastställa de gemensamma värderingarna. Hen 

förklarar att det finns olika åtgärder där grundutbildningen ses om ett exempel. Hen berättar 

att via utbildningen förmedlas företagets värderingar på ett effektivt sätt och säkerställer att 

de anställda får kännedom om dessa. Hen anser att det är viktigt att redan i 

rekryteringsprocessen tydliggöra vilka värderingar som finns. Då kan den arbetssökande få en 

tydlig bild om vilka förväntningar organisationen har. HR-chefen anser att om en person inte 

kan dela de värderingar som råder, så är det ingen mening med att gå vidare i 

rekryteringsprocessen. En individ vars värderingar skiljer sig från organisationens kan 

medföra negativa konsekvenser, som att individen inte blir motiverad i sitt arbete. Enligt HR-

chefens redogörelse fungerar gemensamt delade värderingar inom en organisation som ett 
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klister, vilket håller ihop alla. Detta underlättar samarbete på alla olika nivåer och hen 

poängterar att den ökade gemenskapen på arbetsplatsen dessutom stimulerar gruppdynamiken 

och förbättrar arbetsprestationen. Hen förklarar att om en organisation ska lyckas, då krävs 

alla medarbetares engagemang. 

HR-chefen förklarar ytterligare om vikten av att Epiroc arbetar aktivt med att skapa 

gemensamma värderingar. Exempelvis ordnar Epiroc olika workshops för att skapa en 

djupare förståelse om vikten av organisationens gemensamma mål. Hen förklarar att sådana 

insatser är kostsamma, men i synnerhet vinstgivande då arbetsplatsens attraktion säkerställs 

hos de anställda. Hen anser att gemensamt delade värderingar har en stor inverkan på 

anställdas arbetsprestation, som i slutändan är en avgöra faktor i huruvida organisationen 

uppnår sina mål eller ej.  

Hur värderingarna används 

Vi kan tydligt se att Epiroc har vidtagit flera olika åtgärder för att säkerställa att värderingarna 

är väl etablerade hos medarbetarna. Patnaik (2011) påpekar vikten av värderingarna och att 

det hjälper de anställda att veta hur de ska agera för att uppnå målen. Detta verkar Epiroc vara 

väl medveten om, då de redan under rekryteringsprocessen lägger stor vikt vid att anställda 

delar deras värderingar. Intervjuerna visar också att de anställda bibehåller en mycket positiv 

inställning till företagets gemensamma värderingar, exempelvis att organisationen vill strävar 

efter att bli Den ledande fabriken. När anställda delar dessa värderingar underlättar det att 

övertala dem att gå i önskvärd riktning och följa den tydliga målsättning som organisationen 

har fastställt. Av intervjuerna att döma ser vi att alla medarbetare är medvetna om vilka 

förväntningar organisationen har, vilket i sin tur kan medföra ökad möjlighet att förverkliga 

målsättningar (CIMA, 1996).  

De uppsatta målen Epiroc har anser vi uppfyller en viktig funktion. Det leder inte bara 

medarbetare i önskad riktning utan även skapar en drivkraft hos de anställda, som 

entusiasmeras och inspireras av att göra ett bra jobb. Därmed blir också produkterna mer 

eftertraktade på marknaden. Vi kan se att gemensamma värderingar medför att medarbetarna 

är mer självdisciplinerad i sitt arbete och anstränger sig för att göra ett bra jobb. Det gör att 

cheferna inte behöver direkt övervaka de anställda. De anställda är medvetna om hur ska de 

bete sig och handla för att bli mer effektiva i utförandet av sitt arbete. 
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Vi anser att Epiroc främjar samhörighet hos sina anställda. De har olika ledord som bland 

annat lyfter vikten av gemenskap. Epiroc anser att dess framgång bygger på alla medarbetares 

insats.  

―Tillsammans får vi det att hända‖ och ―Samarbete föder framgång‖ 

Dessa två citat fokuserar på vikten av gemenskap och samarbete. Det kan finnas flera 

bakomliggande anledningar till varför Epiroc har valt att fokusera på just gemenskap och 

samarbete och även hur dem förmedlar detta budskap. De kan ha som avsikt att betona hur de 

förväntar att anställda ska samarbeta och att stöttar varandra, så att utförande av 

arbetsuppgifterna underlättas, så att de når önskat resultat. Det kan även handla om att 

organisationen vill skapa en arbetsplats där anställda ska visa respekt och ha förtroende för 

varandra. Vilket kan bidra till ett trivsamt och harmoniskt arbetsklimat. Vi anser att tillit utgör 

ett grund för anställda ska vilja att ställa upp för varandra och även kunna kompromissa när 

det behövs (Dirks & Ferrin, 2002).  

Om organisationen inte fokuserar på att förmedla värderingarna eller kontinuerlig stämma av 

att de efterlevs, anser vi att det kan öka risken för att anställdas målmedvetenhet försvagas. 

Detta kan i sin tur leda till avsaknad av gemensamma värderingar och resultera i konflikter, 

vilket försvåra samarbetet. Utöver det kan saknaden av gemensamma värderingar orsaka att 

det blir konkurrens om vilket behov som värderas högre. Det vill säga att de anställda anser 

att deras behov ska gå före organisationens eller vice versa. I slutända kan det leda till att 

både anställda och organisationen blir lidande.  

3.3 Bemyndigande 

Att delegera ansvar och ge sina anställda mer inflytande i en organisation signalerar att 

organisationen har förtroende för sina anställdas förmåga och att de presterar och levererar 

utefter förväntningarna. Det innebär att anställda ges mer inflytande och ansvar inom deras 

arbetsområden, vilket kan bidra till att medarbetare får en bättre självkänsla. Det kan i sin tur 

skapa ett större engagemang bland de anställda (Royer, 2011). När en organisation delegerar 

ansvar till sina anställda, bidrar det till en ökad känsla av auktoritet inom sitt arbetsområde. 

Det signalerar att organisationen erkänner den anställdes kompetens. Anställdas 

ansvarstagande kan resultera i ökad flexibilitet vid beslutfattande och handlingskraft, som 

leder till ökad effektivitet (Judge, Fryxell & Dooley, 1997). Genom att delegera mer ansvar 

till anställd kan det medföra en ökad tillfredsställelse och starkare självdisciplin. När en 
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anställd är nöjd med sitt arbete, så bidrar det till att den utför sina arbetsuppgifter på ett mer 

kreativt och innovativt sätt. Detta kan i slutända leda till en lägre personalomsättning (Royer, 

2011). 

Delegera och ta ansvar 

A berättar att enligt hens långa arbetserfarenheter inom organisation har hen upplevt att 

anställda ges mer och mer inflytande och kan påverka sitt ansvarsområden. Hen känner att 

hen har befogenheten att bestämma över sina arbetsuppgifter. Enligt hens berättelser har de 

inte några chefer som övervaka dem, utan vikten lägg vid att man slutförar sina 

arbetsuppgifter inom ramarna. A förklarar att organisationen har genomgått en stor förändring 

vilket gjort att deras arbetsuppgifter har blivit mer varierande. Tidigare ansvarade de i 

produktionen för enbart en maskin. De har även fått tillgång till olika resurser för att öka 

effektiviteten. Anställda ska ta mer ansvar idag, jämfört med hur det såg ut innan. Detta 

bekräftar även HR-chefen som förklarar att tidigare kunde en anställd som jobbade i 

produktionen komma till sin arbetsplats, sätta igång ett program på sin maskin, sedan gå och 

sätta sig, sova en stund eller läsa en bok. På den tiden kunde det ta åtta timmar för en maskin 

att bli klar med ett program. Nu är maskinerna snabbare och Epiroc ställer även högre krav på 

de anställda. Vissa ansvarar för fler maskiner och alla ska jobba med förbättringsarbete. A 

tycker att detta är positivt, då man lär sig nya saker hela tiden. A säger: ’’Man ska vilja gå till 

jobbet, inte bara för att få lönen, utan man måste ha roligt också ’’.  

B berättar att som anställd anser hen att de har goda förutsättningar för att genomföra sina 

arbetsuppgifter. Hen tar som exempel att om det behövs utbildning vid nya uppgifter så kan 

hen ta kontakt med sin chef och prata om det. Hen berättar att man ska ta eget ansvar för sin 

utveckling och vara medveten om man har rätt kompetens eller inte. B berättar om sitt behov 

av att utvecklas hela tiden, annars blir man uttorkad menar hen. Utbildning kan bestå utav att 

göra studiebesök eller gå en kurs. De kan även praktisera några dagar eller timmar internt på 

en annan avdelning för att lära sig hur de arbetar där. B pratar om att anställda inte är i ett 

passivt tillstånd, utan att de aktivt söker nya vägar för att utvecklas. På den avdelning B 

arbetar på har de flextid, så att de kan till viss del styra själva över sina arbetstider. 

C berättar att hens avdelning avviker sig från monteringsavdelning på det sätt att deras 

arbetsuppgifter inte är standardiserade. Utan de anställda uppmuntras att lära sig genom att 

testa sig fram. Hen säger att de inte blir tillsagda att göra arbetsuppgifterna på ett viss sätt, 

utan man får pröva och testa sig fram för att hitta bästa arbetssättet själv. När en anställd blir 
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osäker så finns det alltid stöd att få. C berättar att hens avdelning karakteriseras av ansvar. 

Epiroc främjar innovation hos de anställda, till exempel uppmuntras de till att skapa sina egna 

verktyg som de behöver, vilket kan vara i Excel. När man jobbar med analysering så kan man 

skapa verktyg på eget bevåg så man får det så som man vill ha det. De får den tid de behöver 

för att utveckla nya verktyg. C berättar att hen kan ägna sig åt en halvdag med ett 

exceldokument och snickra på det. Så länge det blir bra och bidrar till nytta så uppmuntras 

anställda att utveckla sådana verktyg. Enligt hens berättelse har de ett förbättringssystem där 

avdelningen får 300 kronor för varje genomfört förbättringsförslag, som de sedan kan 

använda för en gemensam aktivitet. 

HR-chefen berättar att organisationen upprättar olika kanaler till syfte att uppmuntra 

anställdas engagemang. Hen berättar om belöningssystemet de har för att uppmuntra anställda 

till att lämna förbättringsförslag. Förslagen kan handla om att anställda vill utföra sina 

arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt som de själva kommit fram till eller möblera om. Hen 

förklarar att det är viktigt för anställda att kunna framföra sina synpunkter om hur deras 

arbetsuppgifter kan utföras på bästa sätt. HR-chefen förklarar vidare att bara för att man sitter 

i ledningen så vet man inte bäst utan det är dem som arbetar med sakerna som ser både 

problemen och lösningarna. Hen berättar att organisationen bygger på att de litar och tror på 

sina anställdas kompetens. 

Vad ansvar bidrar med 

Organisationen har vidtagit flera åtgärder för att öka anställdas inverkan på arbetsplatsen. 

Anställda ges ett stort utrymme för att kunna påverka hur deras uppgifter ska utföras, så länge 

de bygger på effektivt kan det bli det nya rutinen för den arbetsuppgiften. Vi anser att 

anställda har en positiv attityd när det gäller ansvarstagande och att ha påverkan på 

arbetsplats, eftersom de känner sig det finns tillit i organisationen. De blir inte tillsagda eller 

övervakad på ett oönskvärt sätt, utan de har i stort utsträckning kan involvera sig på vilket sätt 

deras arbetsuppgifter ska utföras. Detta har bidragit bra självkänsla hos anställda, vilket 

motivera dem att utvecklas och att engagera sig på jobbet. Detta stämmer överens med Royer 

(2011) som konstaterar att en organisation som delegera ansvar till sina anställda och ge de 

mer inflytande kan skapa engagemang.  

Anställda uppmuntras att vara delaktiga i att skapa ett mer effektiv arbetssätt i organisationen. 

Detta anser vi att det finns flera fördelaktiga skäl med. Anställda förstår deras uppgifter 

förhållandevis bättre än ledning och kan därmed hitta bättre och mer verksammare 
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tillvägagångssätt. När de stöter på problem, så underlättar det om de ges befogenheter och 

resurserna för att lösa kunna lösa det. Detta medför att de anställda kan lösa problemen inom 

en kort tidsrymd. Hade de varit tvungna att rapportera alla problem som uppkommer till 

cheferna som sedan ska fatta ett beslutt, skulle det kunna resultera i frustration hos anställda 

och effektiviteten uteblir. Dels på grund av det är en omväg och dels på grund av chefer 

kanske saknar rätt kompetens. Judges, Fryxell & Dooley (1997) poängterar att anställdas 

ansvarstagande leder till ökad möjlighet att fatta beslut, samtidigt det kan öka deras 

handlingskraft vilket i slutända bidra till effektivtet. 

Vi tycker att organisationen har tydliga strategier när det gäller att delegera ansvar till sina 

anställda, vilket bidrar till en ökad trivsel på arbetsplatsen. När anställda ges mer inflytande 

och kan påverka sitt arbetssätt innebär det att de kan forma sina arbetsuppgifter så att de 

passar sina vanor och behov bättre. Detta kan medföra att anställda tycker att uppgifterna blir 

roligare och mer intressanta. Organisationens uppmuntran till anställdas ansvarstagande anser 

vi också bidra till att de vill utmana sig själva och på så vis utvecklas personligen. När de kan 

lära sig nya kunskaper och färdigheter, så kan de behärska sina arbetsuppgifter betydlig 

bättre. Detta anser vi kan göra att de anställda blir mer entusiastiska och hängivna till sitt 

arbete och risken för de säger upp sig på grund av vantrivsel minskar. Detta likt Royer (2011) 

som menar att en organisations delegation av ansvar till sina anställda kan bidra till 

jobbtillfredställelse, samtidigt minskas risk för en hög personalomsättning. 

3.4 Stöd och erkännande 

När en organisation präglas av ett arbetsklimat som byggs på hot, bestraffningssystem eller 

andra negativa konsekvenser kan det försämra och urholka anställdas motivation (Deci, 

Koestner, Ryan & Richard, 1999). Skapar organisationen istället en arbetsmiljö som främjar 

anställdas behov och erbjuder dem möjligheten att påverka sitt arbete, ger det upphov till mer 

entusiastiska medarbetare.När anställda upplever att deras känslor, synpunkter och personliga 

behov blir sedda bidrar det till ett ökat engagemang och en vilja att utföra sina arbetsuppgifter 

så bra som möjligt. Istället för att hamna i en passivt tillstånd, har de en mer positiv attityd, 

för att deras motivationsfaktorer stimuleras. Detta i sin tur kan också vara bidragande till 

innovation (Ryan m.fl. 1983).  

Att upprätthålla en välfungerande organisationskultur kan vara en hörnsten för att 

organisationen ska kunna vidareutvecklas och vara kompetentkraftig. Den kan ha ett stort 
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inflytande för att skapa ett arbetsklimat som stimulerar anställdas innovation och kreativitet 

(Martins & Terblanche, 2003). Det finns diverse element som kan bidra till engagerade och 

innovativa anställda, såsom möjligheten till utbildningsprogram. Utbildning ger anställda 

möjlighet att öka sin kompetens och sina färdigheter att behärska sina arbetsuppgifter. Det 

kan även leda till nya möjligheter i den enskilda karriären. Utbildning kan dessutom bidra till 

både anställdas affektivt och normativt engagemang. Med affektivt engagemang menas att ur 

ett emotionellt perspektiv är anställdas åtagande till organisationen stark, det kan i sin tur 

medföra anställda att vilja involvera sig i organisationens aktiviteter. Normativ engagemang 

däremot innebär att anställda känner sig de har ett ansvar för sin organisation, detta är ur en 

moralisk synvinkel att anställda vill stanna på lång bana (Bashir & Long, 2015).  

Sådana styrning kan bidra till en varaktig fördel för en organisationsutveckling, samtidigt kan 

den även medföra till en hög flexibilitet som är till hjälp vid en förändringsprocess.  

Att stötta och erkänna sin personal  

A berättar att enligt hens långa arbetserfarenheter inom organisation har han upplevt att 

anställda ges mer och mer auktoritet och stöd inom deras ansvarsområden. Hen känner sig ha 

befogenheten att bestämma över sina arbetsuppgifter, dock inom ramarna. Enligt hens 

berättelser är cheferna närvarande och det känns bra att de är lättillgängliga. Hen poängterar 

att det är viktigt när man stöter på problem man kan prata och lösa det så snart som möjligt, 

annars kan det förhindra utförande av arbetet. Hen tycker att anställdas insats är uppskattad, 

därför att hen förklarar att anställda har rättvisande lönenivå och diverse förmåner.Hen 

berättar också att de kan få feedback från chefer och kollegor . Hen anser att det är bra att veta 

man har bidragit något positivt, då blir man extra motiverad och vill bidra ännu mer. Hen har 

nämnt att stöd kan också från kollegor. Hen förklarar exempelvis att hen vill erbjuda hjälp när 

en anställda börjar jobba, då tycker hen att det är bra och viktigt för att underlätta man 

kommer in så snart som möjligt.  

B berättar att som en anställda anser hen att de har goda förutsättningar, vilka kan underlätta 

deras genomförande av arbete. Hen har exemplifierat ytterligare flera åtgärder. Hen berättar 

att tillgång till vidareutbildning kan vara väldigt positivt, då kan man få nya kunskap och 

ökad kompetens att utföra uppgifter. Hen poängterar att man blir mer effektiv när har förmåga 

och färdigheter. Hen berättar att organisationen har en vision vilket vill förbättra sin 

verksamhet hela tiden, då behövs anställda kunna utvecklas också för att behålla utveckling 
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tempo, annars riskerar organisationen halka efter. Enligt hens berättelser kan anställde vända 

sig till chefer när man anser ett behov föreligga för att förbättra arbetsprestation. Hen tycker 

att organisationens ledningen framgår ett bra exempel, såsom ledningens lyhördhet om ta 

hänsyn till anställdas synpunkter. Enligt hen är det en positiv tecken att man vill visa 

genomtänkande förslag för att bidra något gynnsamt i organisationen.  

Enligt C finns det väldigt mycket information vilka stämmeröverens med B. C har dessutom 

förklarat med att i synnerhet med hens avdelning har ett stor behov att vara innovativ, då 

karakteriseras av att delegation av ansvar. Hen poängterar att hens avdelning avviker sig från 

monteringsavdelning, då är deras arbetsuppgifter inte är standardiserade. Hen tycker det är 

bra att organisationen har förtroende för anställda och de uppmuntras att utveckla nya 

lösningar genom att testa sig fram. Hen säger att de blir inte tillsagda att göra arbetsuppgifter 

på ett viss sätt, utan man får pröva och att våga testa olika metoder för att hitta bästa 

arbetssättet själv. När en anställd blir osäker så finns det alltid stöd som de kan vända sig till. 

Han berättar att organisationen främjar att anställda ska vara innovativa, till exempel att de 

uppmuntras till att skapa sina egna verktyg i excel och liknande. När man jobbar med 

analysering eller något liknande, så det gör man på eget bevåg hur man vill ha det. Där 

anställda har olika resurser tillhandahållande när de behöver. Exempelvis hen säger att han 

kan ägna sig en halvdag med ett Excel dokument och snickra med det, så länge det blir bra 

sen och det hjälper en i arbetet så främjas anställda att utveckla sådana verktyg. Enligt hens 

berättelse har de ett förbättringssystem och att för varje genomfört förbättringsförslag får 

avdelningen 300 kronor i en gemensam kassa som de sedan kan använda för en gemensamt 

aktivitet. 

HR-chefen berättar att organisationen vidtar olika åtgärder i syfte att skapa ett tryggt och 

trivsamt arbetsplats, därför att ledningen tycker att som ledare ska skapa förutsättningar för att 

spetsa anställdas kompetens och färdighet. Hen förklarar att det är väldigt viktigt för 

organisationen har ett bra arbetsklimat vilket kan motivera och inspirera sina anställda.Enligt 

hens berättelse fokuserar organisationen på både kunder och medarbetares intresse. Hen 

berättar att tillvarata anställdas behov kan skapa organisationens konkurrensfördel, eftersom 

när anställda blir nöjda med sitt arbete är det mer sannolikt att de blir mer effektiva och 

engagerad. Hen pratar om att vikten om bibehåller alla anställda informerade spelar en 

väsentlig roll, därför att organisationen måste säkerställa alla medarbetare är medvetna om det 

efterbetrakta mål. Hen förklarar att det finns olika form av utbildningar som anställda kan få 

om de behöver, såsom studiebesök eller vidareutbildning, men de kan också vara praktikant 
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på andra avdelning om de vill. Det är till stor fördel att lära sig hur olika avdelningar 

fungerar, vilket kan öka förståelsen varför de gör som de gör och hur ens egna arbete 

påverkar dem. Hen poängterar att det är oerhört viktigt att anställda har rätt kompetens att 

utföra arbete.  

HR-chefen pratar om att det inte bara är anställdas kompetens organisationen satsar mycket 

på, utan de gör en årlig personalundersökning i syfte att skapa förståelse för ledningen hur 

medarbetarna trivs. Hen förklarar att medarbetarnas välmående är väldigt viktig och att de ger 

stöd om de anställda stöter på problem på arbetsplatsen, men även om de har tuffa tider i 

privatlivet. Hen berättar att allas röster är lika viktiga inom organisation. När det sker 

uppsägningar håller HR-chefen i ett så kallat exitsamtal, vilket anses vara bra för att man vill 

vara medveten om anledning till varför personen vill sluta. Man vill ta reda på om det finns 

områden i organisationen som inte är tillräcklig eller om uppsägningen sker på grund av 

personliga skäl. Hen berättar att det finns alltid utrymme att göra förbättringar så att de 

anställda mår bra och trivs.  

Vilken betydelse stöttande och erkännande får 

Vi tycker att organisationen har jobbat aktivt för att tillvarata anställdas intresse och behov. 

Exempelvis anser vi att organisationen har en tydlig målsättning till göra kontinuerliga 

förbättringar i syfte att skapa en attraktiv arbetsplats. Organisationen har bland annat upprättat 

ett belöningssystem för att samla in anställdas förbättringsförslag. Vi tycker att det är en 

signal som visar att organisationen vill låta sina anställdas röster blir hörda. I synnerhet med 

antal förslag de samlar in varje år, visar på att anställda har ett högt engagemang och 

delaktighet att lämna in förslag. Vi anser att det kan finnas flera skäl med detta. En anledning 

kan vara att organisationen har en genomtänkt process för att bearbeta insamlingsförslag och 

ge feedback till sina anställda. En annan anledning kan vara att de antagna förslagen har 

genomförts effektivt och att det har förbättrat arbetsmiljön, vilket stimulerar anställda till att 

komma med fler förslag. Detta stämmer överens med Ryan, Mims & Koestner (1983) som 

poängterar att när en organisations miljö präglas av att tillvarata medarbetarnas behov och 

önskemål, då kan det leda till anställda blir mer hängivna till sitt arbete.  

―Vi har respekt för överenskommelser‖ och ―Vi lär av våra misstag‖ 

Utifrån citaten kan vi se att organisationen betonar vikten om respekt på arbetsplats. Vi tycker 

att det är ett erkännande till de anställda. Exempelvis kan det innebära att när anställda har 
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åsikter eller synpunkter som avviker från sina överordnade, behöver de inte vara tveksamma 

eller oroliga att framföra dem eftersom organisationen erbjuder en öppen miljö för att kunna 

diskutera och det kommer inte att innebära några negativa konsekvenser. Organisationen 

uppmuntrar dessutom sina anställda att lära sig av sina misstag, vilket skapar en förutsättning 

för anställda att våga testa nya vägar. Detta bidrar till att anställda har positiv inställning på 

jobbet, då de känner sig ha stöd och uppbackning. Detta likt Ryan m.fl. (1983) som 

kontrasterar att genom stöd och erkännande får de anställda en positivare attityd och en ökad 

motivation på arbetsplatsen.  

Vi anser att organisationen stödjer sina anställda via olika sätt för att öka deras engagemang. 

Exempelvis anställda ges möjligheter till intern utbildning och får då information om 

organisationens målsättningar och förväntningar. Om det föreligger ovisshet så är chefer lätt 

tillgängliga för att tydliggöra information. Det finns tydliga beskrivningar om organisationens 

byggstenar som anställda kan använda som hjälpmedel för att underlätta sitt arbete. Om 

anställda brister på kompetens, då kan de få göra studiebesök eller få andra former av 

utbildning för att få rätt kompetens att utföra arbetsuppgifter. Anställda verkar uppskatta 

dessa åtgärder och resultatet i 2018 visar på att organisationens produktivitet har ökat med 

tjugo procent. Detta överensstämmer med Bashir & Longs (2015) slutsats, att när anställda får 

möjlighet till stöd och utbildning kan de ha ökad kompetens att behärska sina arbetsuppgifter, 

vilket i sin tur kan medföra anställdas aktiva engagemang. 

3.5 Delslutsats 

Vår studie visar på Epirocs gemensamma värderingar tydliggör riktlinjen hos sina anställda, 

vilket också bidra till ökad målmedvetenheten i organisationen. Samtidigt utgör deras 

övertygande och ambitiös målsättning en inspirationskälla vilket i stor utsträckning skapar 

drivkraft hos sina medarbetare att dra åt samma håll. Studien tyder på att Epirocs delegerar 

ansvar till sina anställda och ger stöd som har bidragit till positiva effekter, exempelvis 

anställdas ökade engagemang och delaktighet. Utöver det har anställdas bemyndigande även 

medfört till jobbtillfredställelse.  
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4. Kommunikation 

4.1 Olika former av kommunikation 

Kommunikation kan anses vara ett medel som i stor utsträckning formar och påverkar en 

organisationskultur (Bakar & Mustaffa, 2013). Kommunikationsformer omfattar nedåt-, 

lateral-, uppåt-, strategisk- och uppgift orienterad samt feedback. Organisations 

kommunikation skiljer sig åt beroende av organisationens karaktär. Det vill säga att om en 

organisation stimuleras av innovation och utveckling eller om en organisation är stabil och 

huvudsakligen styrs av formella regler (Garnett, Marlowe & Pandey, 2008). Utöver det kan 

det i en organisation finnas explicita och formella kommunikationskanaler, samtidigt finns det 

implicita kommunikationsformer, vilka kan påverka anställdas beteende. Exempelvis genom 

formella bestämmelser och regel kan organisationen skapa en intern kommunikation till syfte 

att skapa ordning och reda (Hoogervorst, Flier & Koopman, 2004). 

Bakar & Mustaffa (2013) poängterar att kommunikation kan utgå ifrån sex dimensioner som 

har en positiv inverkan på en organisations prestation. Det innefattar informationsflöde, 

kommunikationsklimat, kommunikationsstruktur, egenskaper av information, gruppbildning 

och ömsesidig respekt.  

Kommunikationens påverkan 

Kommunikation spelar en viktig roll inom en organisation. Den anses vara ett medel som i 

stor utsträckning kan forma och påverka organisationskulturen, vilket i sin tur bidrar direkt 

eller indirekt till många signifikanta utfall (Mueller & Lee, 2002). En effektiv kommunikation 

kan resultera i organisationens goda prestationsförmåga och arbetstillfredsställelse (Bakar & 

Mustaffa, 2013). Genom kommunikation kan de förmedla en övertygande vision om en bättre 

framtid till de anställda. Det kan i sin tur medföra ökad målmedvetenhet, samtidigt som det 

kan inspirera och motivera sina anställda till att dra åt samma håll för att uppnå målen (Bakar 

& Mustaffa, 2013). De Ridder (2004) konstraterar att en effektiv intern kommunikation kan 

skapa en stödjande attityd hos sina anställda, vilket i sin tur stimulerar en positiva attityd om 

arbetet hos de anställda. Ballard & Seibold (2004) och Stohl (1995) konstaterar att 

organisationskommunikation fungerar som ett verktyg vilket kan hantera formella och 

informella informationsflöde. Utöver det kan kommunikation fullgöra funktionen som ett 

socialt system vilket kan förbättra vertikal och lateral integration i en organisation.  
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Konsten att kommunicera 

Alla respondenterna tycker att organisationen har en öppen kommunikation från olika nivåer 

och de pratar om det finns olika kommunikationskanaler inom organisationen. De förklarar 

att det finns broschyrer som handlar om organisationens vision och de utskrivna målsättningar 

hänger på väggarna. Det finns en hel del information från ledningens sida, samtidigt finns det 

många synpunkter och förslag nerifrån. De berättar att de inte bara får feedback från sina 

chefer utan medarbetare uppmuntras till att ge sina kollegor feedback också. De har 

värderingar som ’’Vi har respekt och förståelse för varandra’’. De tycker att det är oerhört 

viktigt att ha ett öppet arbetsklimat och att anställda kan ha en öppen dialog med sina chefer 

och kollegor. Det gör att det minskar risken för konflikter när det förekommer oeniga 

uppfattningar. De tycker att det är givande att man kan prata om saker och ting rakt ut, men 

man ska respektera varandras synpunkter även om man inte kan komma överens med 

varandra. 

A berättar att det är omöjligt att man är överens om allt, men att det är bra att man kan 

diskutera och hitta lösningar. Hen förklarar att om anställda har andra synpunkter eller 

uppfattning om hur saker och ting fungerar, då behöver man inte vara reserverad, utan de kan 

tas upp direkt hos chefer eller medarbetare. Hen berättar att det blir mycket enklare och man 

blir mer engagerad. 

B berättar att ha öppenhet på arbetsplats har väsentlig betydelse, då man behöver inte ta det 

personligt, utan man vill fokusera på lösa problem. Hen förklarar att de har gemensamma mål 

att eftersträva, då är det viktigt man kan prata om hur man kan kontinuerlig förbättras så att 

målen kan uppnås. Hen berättar att de har olika workshop som huvudsakligen att ge positiva 

feedback till varandra, vilket tycker hen är det väldigt givande. Hen tycker att det är ett sätt att 

öka gemenskap på arbetsplats, samtidigt man känner sig uppskattade och vill bidra mer på 

arbete. Hen berättar att chefers feedback kan motivera anställda mycket, dels visar det sig att 

chefer bry sig om anställdas insats, dels man kan få bekräftelse om man gör ett bra jobb eller 

ej. 

C pratar om enligt hens upplevelser är stämningen väldigt harmoniserad, eftersom alla är 

ganska öppna. Hen exemplifierar om det är något fel på arbete, då kan man ta upp direkt och 

vill inte skjuta upp det. Man kan diskutera hur löser problem. Hen poängterar det är sällan 

förekommer några konflikter och det löser sig alltid. 
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HR- chef berättar att de har både top-down och down-top kommunikationsväg. Hen förklarar 

att när det gäller top-down då finns det ett månads informationsbrev som sätts ihop och är 

tillgängligt för alla medarbetare. Enligt hen finns det en grundplan på hur och vilken tidpunkt 

ska chefer träffas medarbetarna. Hen förklarar såsom VD:n träffar medarbetarna antingen en 

gång i halvåret eller en gång i kvartalet, där viktiga händelser tas upp . Det kan handla om vad 

som är på gång. VD:n svarar på frågor om det förekommer oklarhet. Hen berättar att även 

varje avdelning skapar sin struktur om kommunikationen.Ledningen har regelbundna möte på 

måndagar, sedan viktiga information sänder vidare till produktionschefen genom möte på 

tisdagar. Anställda får informationer dagen efter. När det gäller anställda ha synpunkter eller 

förbättringsförslag till ledningen, då kan de kommunicera med chefer både genom formell 

och informella vägar. Hen berättar att chefers tillgänglighet är väldigt viktigt får de få 

kännedom om det föreligger något problem som förhindra uppnå organisationens mål. 

Hen berättar att de gör en årligen personalundersökning om hur mår anställda på arbetsplats. 

Hen förklarar att personalen är viktiga resurser, därför är det bra genom sådana 

undersökningar kan känna vilka områden är anställda nöjda med, vilka områden är inte 

tillräckliga. Enligt hens har organisation sloga ’’Kommunikation skapar delaktighet’’. Hen 

förklarar att när anställda mår bra ,då kan de ha ork och att bli motiverad att prestera bättre. 

Hen poängterar att det är oerhört viktig för organisationen göra satsningar för att förbättra 

arbetsmiljö, då kan det undanröja risk för hög sjukfrånvaron. Hen berättar att den låg på 2,4 

procent 2018. Hen tycker organisationskommunikation har väsentlig betydelse, såsom de gör 

utvecklingssamtal hos anställda också. Även man uppsäger sig då ett exitsamtal anses vara 

bra ha, därför att man vill vara medveten om vad är anledning personal vill sluta. Hen berättar 

att de jobbar aktivt för att göra kommunikation så effektivt som möjligt. 

Hur Epiroc kommunicerar 

Enligt insamlingsmaterial av denna studie har det visat sig att organisationen har multiple 

kommunikationsformer, vilka präglas av öppenhet och ömsesidig respekt. Vad vi kan utläsa 

utifrån intervjuerna så funderar deras kommunikation väl och är önskvärd. Utifrån den 

nedåtgående kommunikation sker på ett mer formellt sätt, då ledningen delar ut viktig 

information till olika led i form av möten. Det finns en tydlig struktur om hur 

informationsflödet får skickas vidare, det vill säga från den högsta ledningen till 

mellancheferna, i det sista ledet får de anställda kännedom om den aktuella informationen. 

(Garnett m.fl, 2008). Däremot kan vi se att det finns regelbundna tillfällen där anställda och 
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VD:n har direkta möten för att säkerställa viktiga information eller reda ut om det uppstår 

ovisshet om informationen. Att regelbundet träffa sin högsta chef som anställd och hålla i en 

dialog med denne gör att avståndet mellan varandra förkortas. Det skapar en positiv 

inställning, vilket i sin tur kan leda till anställdas ökade engagemang och delaktighet (De 

Ridder, 2004). 

Vi anser att det finns en strukturerad och formell kommunikationsväg, som organisationen 

byggt upp för att hålla sina anställda informerade (Garnett m.fl, 2008). Organisationen har 

vidtagit diverse åtgärder för att förmedla budskapet av sin vision och tydliggjort sina mål. De 

har dessutom anordnat utbildningar som handla om fördjupa budskapet och hur anställda 

förväntas att handla för att nå målen. De har utskrivna broschyrer som är lättillgängliga på 

arbetsplatsen och olika värdeord som syns tydligt överallt i byggnaden. Även detta ser vi som 

en nedåt kommunikation, då syftet från ledningens sida är att säkerställa att alla anställda är 

medvetna om målen. Detta är ett sätt att skapa förutsägbarhet, då de anställda vet om vilka 

förväntningar organisationen har och hur ska man förhålla sig (Hoogervorst m.fl., 2004). 

Organisationen har ytterligare flera kommunikationskanaler, såsom ett belöningssystem vilket 

vill uppmuntra och motivera sina anställda att komma med förbättringsförslag. De gör också 

en årligen personalundersökning för att kartlägga vilka faktorer som bidra till personalens 

välmående och vilka områden som behöver förbättras. Vi tycker att organisationen genom 

användningen av tydliga och formella kommunikationskanaler har medfört positiva effekter. 

Exempelvis är anställda mer aktiva med att komma hitta ett nytt effektivare arbetssätt och de 

är mer engagerad i att ge sina synpunkter om hur organisationen kan förbättras (Hoogervorst 

m.fl., 2004). 

Utöver de formella kommunikationskanaler anser vi att det förekommer informella sätt för 

ledningen och anställda att utbyta synpunkter och kommunicerar med varandra. När anställda 

söker stöd eller har synpunkter, så kan de vända sig till sin närmaste chef eller ledningen 

direkt. Det finns inga regler som bestämmer över hur problem ska rapporteras eller på vilket 

sätt det ska tas upp. Organisationen främjar en så öppen kommunikationen som möjligt. Vi 

kan även se feedback som en kommunikationskanal, vilket använda ständigt både mellan 

chefer och anställda och kollegorna emellan. Detta stämmer mycket överens med vad Ballard 

och Seibold (2004) samt Stohl (1995) konstaterar att organisationskommunikation kan verka 

som ett redskap, för att hantera utbytet av information. Det är tydligt att användningen av 

feedback har skapat en positiv och god stämning på arbetsplatsen. Vi anser att den förkortar 



   

Chao Deng & Jessica Lindén 

30 
 

avstånd mellan de olika nivåerna, samtidigt kan det också medföra att integration på 

arbetsplats fungera bättre. 

Vi tycker att de olika kommunikationskanalerna som organisationen främjar en ömsesidig 

respekt kan underlätta konflikthanteringar. När anställda har exempelvis olika uppfattningar 

om saker och ting, kan det leda till konflikter, då en öppna kommunikation kan skapa en 

förutsättning för att konflikterna kan blir lösa sig i god tid. Ju tidigare man kan hitta lösning 

desto bättre är det. Tas problem däremot inte upp tas upp i tid, kan det löpa risk att anställda 

blir frustrerade och stämningen på arbetsplats försämras. Det kan i sin tur påverka anställdas 

prestationsförmåga. Detta har Bakar & Mustaffa (2013) poängterat, att en effektiv 

kommunikation kan medföra positiva effekter på anställdas arbetskapacitet. 

4.2 Delslutsats 

Epiroc har tvåvägskommunikation och det finns olika kommunikationskanaler som används 

för att hantera informationsflödet inom organisationen. Studien visar på en öppen och effektiv 

kommunikation, vilket utgör en viktig förutsättning för att förmedla tydliga budskap såsom 

vision och målsättning. Detta i sin tur kan påverka anställdas insikt om det efterfrågade målet. 

Att ge kontinuerlig feedback både på vertikal och lateral nivå kan det spela en väsentlig roll. 

Det är ett sätt att visa uppskattning och ge varandra återkoppling, vilket kan motivera 

medarbetare bli mer aktivt involverad i sitt arbete. 
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5. Makt som styrmedel 

5.1 Manipulation, sekt och makt 

Den vanliga definitionen på makt är Robert Dahls definition ‖A har makt över B i den 

utsträckning att han kan få B att göra något som B inte annars skulle göra‖ (citat från 

Antonsen, 2008:185). Sinneskontroll är när en grupp människor eller en individ använder sig 

systematisk av manipulativa metoder för att övertala en eller flera personer att överensstämma 

med manipulatörens önskningar. Detta sker ofta till nackdel för de manipulerade och förstör 

personens känsla av kontroll över sina egna tankar, känslor, beteende och beslutsfattande 

(Kovacevik, 2013). 

När man talar om kultur i negativ form benämns det som en sekt. Sekt definieras vanligtvis 

som en grupp eller rörelse av människor som uppvisar en stor eller överdriven hängivenhet 

gentemot en viss persons idé. Det är vanligt förekommande av oetiska manipulations- eller 

tvångsmetoder i syfte att övertala och kontrollera. De är utvecklade för att gynna ledarens mål 

och kan medföra nackdelar för medlemmar, deras familj och samhället i stort. Medlemmarna 

ersätter även sina tidigare övertygelser och värderingar med gruppens övertygelser och 

värderingar. Det gör att de tappar tilltron till sin egna perception av omvärlden och värderar 

ledarens perception högre. Social bestraffning i form av utfrysning är vanligt förekommande 

om man avviker från gruppens normer (Tourish & Vatcha, 2005). Människor har ett behov av 

att känna sig inkluderade i meningsfulla sociala relationer. Behovet av tillhörighet 

härstammar från evolutionsteorin då chanserna för att överleva ökade om man tillhörde en 

grupp. Avsaknaden av tillhörighet kan resultera i känslomässig stress, ångest, ensamhet och 

andra hälsoproblem (van Prooijen, van den Bos & Wilke, 2004).  

Edwards (Barker, 1993) har delat in kontroll i tre breda strategier som har utvecklats i dagens 

moderna organisationer. Den första är enkel kontroll som syftar på auktoritet och den kontroll 

som en ägare eller anställd chef har. Den andra är teknologisk kontroll som kommer ifrån den 

fysiska teknologin som det löpande bandet i en tillverkningsorganisation. Den tredje är 

byråkratisk kontroll som baseras på hierarki och dess sociala relationer, den belönar foglighet 

och bestraffar oenighet. Kovacevik (2013) anser att man i organisationer kan använda 

kontroll för att minska de negativa effekterna som kommer från hierarki, auktoritet och makt, 

vilket även kan bidra till att förebygga konflikter. Det läggs därmed stora krav på att ledare 
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idag har kunskaper inom beteendepsykologi för att kunna påverka medlemmarna i 

organisationen.  

Den byråkratiska formen av kontroll är den mest dominerande formen i dagens 

organisationer. Byråkratisk kontroll medför positiva bitar såsom att den är den mest rättvisa 

formen av kontroll då beslut fattas utefter lagar och regler. Dock medför detta negativa 

aspekter i form av att byråkratin gör organisationen långsam för förändringar och att beslut 

som fattas utifrån regler inte tar hänsyn till de människor som påverkas. Vi blir så insnärjda i 

att följa den regelbaserade byråkratin att den blir en subtil men kraftfull form av kontroll 

(Barker, 1993). 

Organisationskontroll kan definieras som den metod som en chef använder sig av för att rikta 

uppmärksamhet, uppmuntran och motivera medlemmarna i organisationen att agera på ett 

önskvärt sätt för att nå ett organisatoriskt mål (Jung-Gehling & Strauss, 2018). En 

kontrollmetod baseras på social makt och används brett inom organisationer. Social makt är 

förmågan att kunna påverka och förändra andra människors övertygelser, attityder och 

beteende. Det finns sex källor till social makt; belöning, tvång, legitimitet, expertis, referens 

och information. Med dessa källor kan en chef kontrollera och korrigera den anställdes 

beteende. Genom att erbjuda belöning i form av befordran eller högre lön ökar fogligheten 

hos personen. Tvång består av hot om bestraffning såsom indragen del av lönen. Legitimt 

visar på att chefen har rätt att utfärda bestraffning om det skulle behövas och den anställde är 

skyldig att följa order. Chefen är experten och vet därför vad som är det bästa för situationen. 

Chefen behöver även tilltala en känsla av ömsesidig identifiering (makt källan referens) hos 

den anställde så att denne anpassar sitt beteende utefter chefens. Med information kan chefen 

förklara varför den anställdes beteende måste ändras och vilket beteende som är att föredra 

(Taylor, 2006). 

Enligt Taylor (2006) kan utövning av kontroll få personen att känna sig hjälplös, bitter och 

äcklad. Men det kan även få personen att känna sig stärkt och ge glädje och tacksamhet. Hur 

personen känner sig kan ligga i hur man använder sin makt, förlitar man sig på tvång och 

övertalning eller riktar man in sig på personens känslor och övertygelse. 

Användning av makt och kontroll 

HR-chefen berättar att deras byggstenar har blivit väldigt starka på vissa avdelningar. Detta 

bidrar till att medarbetarna ser till att värderingarna efterlevs och den som inte gör det möter 
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press från såväl chef som från sina kollegor. C berättar att hen till en viss del känner att hen 

anpassar sitt beteende på arbetsplatsen för att passa in. Dock motiverar C det med att hen på 

arbetsplatsen beter sig mer professionellt och är mer noggrann jämförelsevis med hemma, där 

hen är mer avslappnad.  

B berättar att de har flextid, vilket innebär att de kan styra över sina egna arbetstider. Epiroc 

uppmuntrar dock en åtta timmars arbetsdag. Arbetar de åtta timmar om dagen kan de spara 

sjutton minuter som de kan använda för att ta ledigt. Alla respondenter upplever att deras 

åsikter tas i beaktning. De berättar att alla får lämna förslag på saker och ting som kan 

förbättras i organisationen. Dessa förslag tas upp på en särskild Epirocs-dag där alla anställda 

får vara med och delta i workshopen. Alla idéer och förslag som kommer fram samlas ihop 

och presenteras för ledningen vilket B uppfattar som lyhörda. A nämner vid ett tillfälle under 

intervjun att hen anser att hen får vika sig när det kommer till skilda åsikter mellan hen och 

chefen. Däremot anser HR-chefen att bara för att man har en ledande position i företaget 

betyder det inte att man vet bäst, utan det finns alltid ett bättre sätt. Hen förklarar att de i 

ledningsgruppen tar emot input från medarbetarna, som de sedan behandlar och utvecklar. 

Resultatet presenterar de för alla och alla får vara med och lämna sin åsikt. 

HR-chefen berättar att de har teknologi som gör att de kan övervaka hur varje enskild 

medarbetare i produktionen jobbar. HR-chefen förklarar att medarbetarna måste skriva in i ett 

system när de går iväg från maskinen, av vilken anledning och under hur lång tid. Hen menar 

på att de skulle kunna kontrollera och se de anställdas effektivitetsgrad i arbetet . Men det är 

inte syftet med att de måste logga sina tider utan det är för att se hur ofta maskinerna krånglar, 

vilket kan ligga som underlag vid ny investering.  

Respondenterna pratade om hur viktiga Epirocs mål är. B går djupare in på hur tuff 

konkurrensen är ute på marknaden och att nå Epirocs mål är av stor vikt för dess överlevnad. 

A berättar att de har tydliga förhållningsregler och värderingar som de måste efterleva. Vikten 

av att efterleva värderingarna styrks även av HR-chefen då de redan i rekrytering av 

chefspositioner i dag lägger stor vikt i att framföra sina värderingar och att den som söker 

tjänsten ska kunna stå för dessa. Detta önskar HR-chefen även ska implementeras i all 

rekrytering, så att alla som börjar arbeta där vet vad som förväntas av dem. De vill inte ha in 

någon som bara sitter av sina åtta timmar. HR-chefen berättar att om en anställd går emot 

deras värderingar kan det leda till disciplinära åtgärder i form av samtal och eventuell 

varning. Men det finns ganska många steg som de tar innan de går den arbetsrättsliga vägen.  
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Av intervjuerna att döma verkar Epirocs utövning av kontroll inte medför några negativa 

känslor för någon av respondenterna. A som har arbetat hos Epiroc i 25 år trivs bra och 

rekommenderar Epiroc som arbetsgivare. Samma gäller för B som varit anställd i sju år och 

för C som tidigare arbetat på Epiroc och sedan kommit tillbaka. 

‖Vi tänker lön hela året!‖ 

Epiroc har en säregen löneprocess som ser likadan ut för alla. Den bygger på deras åtta 

grundstenar medarbetarskap, lära och förbättra, bästa arbetssättet, synligt läge, rätt från 

mig, kundens behov, samarbete. Syftet är att få alla att gemensamt sträva efter och agera 

utifrån dessa byggstenar. Det ska även vara enkelt, transparent och tydligt för medarbetarna 

att förstå på vilka grunder deras lön baseras på. Då de tänker på lön hela året anser de att 

medarbetarna har störst chans att påverka den i deras dagliga arbete, som lägger grunden för 

framtida arbetsresultat och löneutfall. 

För att en medarbetare ska veta vilka förväntningar och krav som ställs behöver det finnas en 

god kommunikation med chefen och tydlig feedback. För att säkerhetsställa att detta finns 

håller de i ett antal planerade samtal under året. Frågor som uppkommer hos medarbetaren 

uppmuntras att de ställs direkt och inte vänta till nästa planerade samtal. 

Löneprocessen går till så att chefen förmedlar de kriterier och mål lönesättningen grundas på. 

Tillsammans med medarbetaren kommer de överens om målsättning som blir personligt för 

den medarbetaren. Under utvecklingssamtal får medarbetaren feedback på sitt arbete och vad 

hen kan göra för att nå ännu högre. De har även ett bedömningssamtal som antingen sker med 

sin närmaste chef eller ett kontaktombud. Där får medarbetaren chansen att lämna input till 

chefens bedömning och på så vis få med något område chefen kan ha missat. Sist har de ett 

lönesättande samtal där medarbetaren får ta del av chefens bedömning och sammanställning 

utifrån lönekriterierna. Medarbetaren får även reda på sin nya lön. 

Vid bedömning och viktning av lönesättning använder de sig av en lönetermometer, som går 

från rött till gult till grönt i olika nyanser. Rött betyder att man inte uppnår förväntningarna 

eller kraven. Lönekriterierna grundas på nyckelord hämtat från grundstenarna. Varje 

nyckelord värderas utifrån fem steg och vägs sedan samman och placeras in på 

lönetermometern. Hur högt upp på skalan en person kommer beror på vad som förväntas av 

den personen. Samma beteende kan ge olika utfall på termometern, allt baseras på vad man 

tidigare kommit överens med sin chef att arbete på. Varje medarbetare har även ett mål som 
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de kommit överen med sin chef om att uppnå. Det kan vara ett individuellt mål eller ett mål 

för hela arbetsgruppen. Huruvida de uppnått målet får också en betydelse vid lönesättningen 

och bedöms på samma sätt som nyckelorden.  

Hur makt och kontroll påverkar 

C berättade att hen anpassar sitt beteende när hen är på arbetsplatsen. Detta kan bero på 

människans behov att känna sig inkluderad. Brist på känslan av tillhörighet kan orsaka stress, 

ångest och ensamhet, vilket gör att man förändrar sitt bettende för att passa in. Behovet av 

tillhörighet underlättar därmed att övertyga nyanställda att leva efter byggstenarna och inte 

ifrågasätta dem. Då ifrågasättandet kan ses som negativt hos andra och man riskerar att 

hamna utanför. På vissa avdelningar berättar HR-chefen att det har blivit en stark kultur 

utifrån deras byggstenar. Vad som går att utläsa av det är att det till viss del skapar ett 

grupptryck för att passa in (van Prooijen m.fl, 2004). Det kan vi koppla till vad Tourish & 

Vatcha (2005) skriver om när de förklarar hur en individ i en sekt ersätter sina övertygelse 

och värderingar för gruppens. Inom en sekt är det vanligt att manipulation och tvångsmetoder 

används för att uppnå det och att social bestraffning används om man bryter normerna. Från 

HR-chefens beskrivelse får en anställd som går emot normerna inte bara press från chefen att 

anpassa sig utan även från sina kollegor. Det ger en antydan om att tvångsmetoder, om än 

subtila, förekommer. Från det material vi fått ta del av förekommer det inte synligt några 

oetiska värderingar, utan svårighet att följa grundstenarna kan vara att man har svårt för att ta 

till sig feedback.  

Huruvida de anställda blir manipulerade är svårt att avgöra, då den som blir manipulerad inte 

är medveten om det. Manipulation sker ofta till nackdel för den som blir manipulerad 

(Kovacevik, 2013). Av den empiri vi samlat in kan vi inte se om respondenterna påverkats 

negativt. De uppger att de trivs på arbetsplatsen och har en positiv inställning till Epiroc och 

vad Epiroc har att erbjuda. Manipulation kan även förstöra, enligt Kovacevik (2013), en 

persons känsla av kontroll över sig själv. Epirocs värderingar flätas samman med ens egna, 

vilket gör det svårt att särskilja dem.  

Något som säger emot tecken på att Epirocs organisationskultur skulle vara en sekt är att alla 

tre respondenter upplever att de kan framföra sina åsikter och att de tas i beaktning. De 

uppmuntras till att framföra sina tankar och åsikter, bland annat genom förbättringsförslag. 

De som sitter i ledningen eller har en ledande position är öppna för nya idéer och anser inte 

att de kan bäst på grund av deras position, utan att det är ofta den som är närmast problemet 
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som är närmast lösningen. Dock är det ledningen som har sista ordet när beslut ska fattar till 

exempel om ett förbättringsförslag genomförs. 

Epiroc har teknologiska medel för att övervaka sin personal. Dock intygar HR-chefen att detta 

inte är syftet. Men att dessa medel finns kan, även om de inte används, få medarbetarna att 

känna sig övervakade. Den teknologiska kontrollen som Baker (1993) skriver om är en stor 

del av Epiroc då de är ett tillverkande företag. Genom att räkna på hur lång tid det bör ta vid 

en viss station kan de även räkna ut vad en rimlig volym är att en anställd producerar per dag. 

Detta kan de komplettera med att de anställda måste logga i datorn om de är ifrån sin maskin, 

av vilken anledning och tid. Producerar inte en person det som förväntas av hen kan de enkelt 

kolla upp vad orsaken kan vara och använda det mot den anställde. Beroende på hur 

ledningen använder sig av den information de får av de anställdas loggar kan även påverka 

hur de anställda loggar. Det kan bidra till att de anställda enbart lämnar maskinen när de 

måste eller att de inte alltid loggar när de är borta, utan kanske ber en kollega att täcka upp 

eller så lämnar de maskinen obevakad. 

Den byråkratiska kontrollen Baker (1993) skriver om ger Epirocs löneprocess ett tydligt 

exempel på. Genom att ha tydliga och bestämda kriterier som de anställda måste uppfylla för 

att få önskad löneförhöjning bidrar det till belöning av personens foglighet. Ju fogligare man 

är desto högre löneökning får man. Är man inte överens om kriterierna bestraffas oenigheten 

med en lägre löneökning. Baker (1993) skriver även att den byråkratiska kontrollen är det 

mest rättvis då man bedömer utefter lagar och regler som finns. Epirocs löneprocess ser 

likadan ut för alla i företaget, med undantag för byggstenen om ledarskap, som enbart gäller 

för chefer. Detta är något unikt för företaget då enligt HR-chefen har de flesta företag olika 

kriterier beroende på position. Nackdelen med byråkratiska kontroll är att den inte tar hänsyn 

hur beslut som fattas påverkar berörda personer negativt. Dock ges de anställda en chans att 

påverka sin chefs bedömning vid bedömningssamtalet. Att de tänker på lönen året om gör att 

medarbetarna inte kan söla halva året för att sedan skärpa sig när det börjar närma sig för 

lönesamtal. De kontinuerliga samtalen gör att medarbetarna är väl medvetna vad de måste 

göra och hur de för tillfället ligger till.  

Tittar vi på hur Epiroc använder sig av Taylors (2006) sex källor till social makt kan vi 

konstatera att de använder sig av de flesta. Belöna sina anställda gör de på flera olika sätt ett 

av dem är flextiden för tjänstemännen. Flextiden ger friheten till tjänstemännen att kunna 

styra över sina arbetstimmar, men för att få dem att arbeta en hel åtta timmars dag uppmuntrat 
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Epiroc dem genom att belöna dem med tid som de kan spara. A berättade att hen anser att vid 

osämja med chefen är det hen som får vika sig. Detta tyder på att chefen anses vara experten 

och har det slutgiltiga ordet. Dock verkar inte detta vara något HR-chefen anses uppmuntras 

av Epiroc utan att allas åsikter räknas. Alla respondenter berättar hur viktiga Epiroc mål och 

värderingar är, vikten förtydligas även när det är en del av rekryteringsprocessen. Detta visar 

på att Epiroc har använt sig av information för att skapa en förståelse för vilka beteenden som 

önskas. När en anställd går emot värderingarna visar det på att Epiroc använder sig av tvång 

och legitimitet. Disciplinära åtgärder kan upplevas som ett hot om man inte lyder sin chef och 

legitimiteten är att chefen har rätt att utfärda dessa åtgärder. Huruvida de arbetar med referens 

är svårare att avgöra då det anspelar sig på relationen mellan två människor och deras känslor. 

Det finns två sätt mer utövning av kontroll kan påverka en person. Det vi kan avläsa i detta 

fall verkar den kontroll som finns inom företaget bidra till att de känner sig stärkta, glada och 

tacksamma. Att våra intervjupersoner trivs och rekommenderar Epiroc ger en indikation på 

att Epiroc inte förlitar sig på tvång och övertalning utan fokuserar mer på de anställdas 

känslor och att skapa en övertygelse (Taylor, 2006). 

5.2 Normativ kontroll 

Maktspel fungerar inte. Du kan inte tvinga dem att göra något. De måste vilja göra det. Så du 

måste jobba genom kulturen. Tanken är att utbilda människor utan deras vetskap. Att ha en 

religion utan att veta hur de fick den. (Kunda, 2006:5) 

Normativ kontroll handlar om hur man kontrollera människors agerande, tankar och 

förhållningssätt. Detta görs inte genom att styra handlingen utan att styra det mönster som 

ligger bakom själva handlingen (Alvesson & Kärrman, 2004). Genom att skapa en emotionell 

anknytning mellan de anställda och organisationen leder det till att de investerar med mer tid 

och ansträngning för organisationen. Blir organisationen som en familj för den anställde eller 

en stor del av dennes vänskapskrets får organisationen även den anställdes kärlek och själ 

(Costas, 2012). Normativ kontroll fokuserar inte på att enbart styra med pengar som utbyte 

för prestationen utan ett utbyte av tankar, känslor och upplevelser. Kan organisationen 

påverka och kontrollera de anställdas känslor och subjektiva tankar leder de till att den 

anställde alltid kommer att agera utifrån organisationens bästa. Utöver det önskade 

handlingsmönstret organisationen får skapas det även ett engagemang och en övertygelse hos 

den anställde som följer samma spår som företagets intresse. Syftet med normativ kontroll är 



   

Chao Deng & Jessica Lindén 

38 
 

att skapa engagerade anställda som har en emotionell koppling till organisationen (Kunda. 

2006). 

Enligt Sjöstrand (1999) ligger makten hos dem som har förmågan att uttrycka sig i ord och 

kan på ett övertygande sätt beskriva sin omgivning och uppfattning. Språket får därmed en 

stor betydelse vid normativ kontroll då det är genom språket tankar, känslor och 

föreställningar kan förmedlas. 

Kritiken mot normativ kontroll är att organisationen prioriteras högst av allt vilket leder till att 

de anställda tappar sin identitet och blir utbrända (Alvesson & Kärrman, 2004, Costas, 2012 

och Kunda, 2006). Enligt Sewell (1998) visar de studier som gjorts om normativ kontroll att 

människorna i dessa organisationer påverkas så starkt att de blir utbrända upprepade gånger. 

Deras liv utanför organisationen prioriteras bort och organisationens normer blir så starkt 

förankrade i dem att de tappar sin egen identitet. Dessa konsekvenser ses inte som något 

negativ hos de anställda utan snarare som självklara och i vissa fall åtråvärda. Kontrollen 

kommer inte från ett tydligt hierarkiskt håll utan den är mer abstrakt och kommer från alla 

kollegor, arbetsgruppen, chefen, normer och uttalade värderingar. Costas (2012) tar upp 

betydelsen informella vänskapsrelationer får inom dessa organisationer. Det gör att de 

anställda anpassar sitt beteende för att kunna passa in i gruppen, för utan relation till de andra 

tappar de sin status och plats i organisationen. 

Styra med normativ kontroll 

HR-chefen berättar att deras personalpolitik går ut på att de tror att människor vill vara 

delaktiga och vara med och bidra till verksamheten. ‖Det finns inget mer demotiverande än 

att stå i 20 år framför en maskin och se problemen, ha idéer och lösningarna men det finns 

ingen kanal för det. Det finns ingen som lyssnar på dig.‖ säger HR-chefen. Med detta menar 

hen att de vill jobba tvärtom och en viktig del i detta är att ge möjligheten att framföra sina 

tankar och idéer och att det i sig är motiverande. De visar uppskattning för sin personal på 

olika sätt. Att få jobba på en sådan här arbetsplats där man får vara med och bidra ses som en 

förmån. C berättar att de som skulle få hen att byta arbetsplats är om folk skulle sluta lyssna 

och bry sig. Hen känner då att det inte är någon idé att göra det lilla extra om det ändå 

kommer trilla mellan stolarna. De har även andra förmåner och aktiviteter, däribland 

anställdas familjer få följa med. De har ―en helt okej lön‖ enligt HR-chefen och menar att de 

inte har som mål att vara löneledande men de vill inte ligga i botten. De har ett lågt antal 

sjukskrivningar, vilket låg på 2,4 procent år 2018. Denna siffra är både för kort och 
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långtidssjukskrivna. HR-chefen berättar att de hade en långtidssjukskriven detta år och 

korttidssjukfrånvaron härleds till influensa och liknande. 

HR-chefen berättade att Epiroc började arbeta med sin organisationskultur 2010 efter en dålig 

medarbetarundersökning. Ett av momenten var att alla inom organisationen fick vara 

delaktiga i att ta fram de så kallade pratbubblorna, med olika budskap, som används överallt 

inom Epirocs väggar. De har även varit med och tagit fram gemensamma förhållningssätt. De 

förslag som använts har man inte ändrat på språket utan meningen är att den person som lade 

förslaget ska kunna se att det är hens. 

‖Den ledande fabriken‖  

Epiroc vision är att bli den ledande fabriken och att bedriva världsledande utveckling inom 

sitt område. För att uppnå detta ska de producera på ett hållbart, miljövänligt och säkert sätt. 

Det ska hålla en hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad. De ska på ett effektivt sätt utveckla 

och produktionssätta nya produkter. All kompetens inom företaget anses som viktig och att de 

gemensamt med sitt engagemang och ansvarstagande ska skapa en miljö där alla trivs. Alla 

respondenter anser att Epirocs värderingar och målsättning är mycket viktig och att känner till 

dessa väl. Visionen att bli den ledande fabriken anser dem är tydlig och att alla gemensamt 

strävar efter att bli bättre hela tiden. Byggstenarna anser dem utgör en bra grund och kan vara 

till hjälp för att påpeka när något är fel.  

En annan aspekt i strävan mot deras vision är att de ska ha en gemensam grund att stå på. 

Denna grund byggs upp av åtta byggstenar. 

‖Det finns alltid ett bättre sätt.‖ 

Medarbetarskap bygger på att deras kompetens är företagets viktigaste resurs. Det är viktigt 

att de både får och tar ansvar. Engagerade, kompetenta och motiverade medarbetare anses 

vara en nyckel till att uppnå företagets vision. För att uppnå detta lägger de stor vikt vid tre 

aspekter samarbete, engagemang och innovation. Samarbete handlar om att man ska kunna 

lyssna på sina kollegor och förstå kundens behov. Kommunikationen ska vara öppen och man 

ska ha en vilja att lära sig av andra. Engagemang fokuserar på att alltid leverera på topp och 

möta eller överträffa kundens förväntningar. De ska känna stolthet i sitt arbete och men vara 

ödmjuka och ta till sig feedback eller rätta till avvikelser. Det krävs en ständig utveckling för 

att bli den ledande fabriken, därav är innovation av hög vikt. De ska vara öppna för nya idéer 

och metoder, det finns alltid ett bättre sätt. 
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‖Lev som du lär.‖ 

Ledarskap ska genom sitt engagemang skapa team som är drivna, kompetenta, motiverade 

och målinriktade. Genom ett bra ledarskap som är stödjande och motiverande anser Epiroc att 

de tar tillvara på medarbetarnas kompetens, vilket ger dem en konkurrensfördel. Detta ska nås 

genom coachning, feedback och möjligheten för medarbetarna att utveckla sig. Ledarna ska 

leva som de lär. 

‖Det som följs upp blir gjort‖ 

Lära och förbättra handlar om att hela tiden ifrågasätta dagens arbetssätt för att på så vis 

kunna förbättra och effektivisera verksamheten. Att kontinuerligt lära sig leder till till ökad 

kunskap vilket bidrar till att Epiroc blir konkurrenskraftigt. För att lyckas med detta främjar 

Epiroc alla sorters av förbättringar, små som stora. De beslut som fattas ska även följas upp.  

‖Vi vet vad vi gör‖ 

Bästa arbetssättet fokuserar på att alla använder sig av det för tillfället bästa arbetssättet. Det 

är en av förutsättningarna för att få ett lyckat resultat från förbättringsarbetet. Skulle alla göra 

på sitt sätt skulle det orsaka variationer i kvalitet, leveranstid och effektivitet, men också en 

ökad risk för arbetsskador. Det är därför viktigt att alla vet vad dem gör. 

‖Visa dina resultat‖ 

Synligt läge syftar till att uppmärksamma avvikelser. Genom att göra det i ett tidigt skede kan 

fel snabbt och enkelt rättas till. Åtgärder för problemen som är genomförda eller planeras att 

genomföras ska visas tydligt för att komma tillrätta med problemen. Även resultaten ska 

visas. 

‖Det ska vara lätt att göra rätt‖ 

Rätt från mig handlar om vikten av kvaliteten och strävan efter att alltid leverera en hög 

kvalitet. Det som är rätt är det som kunden vill ha, vilket måste tas reda på. Det ska vara 

enkelt att framföra avvikelser och att man lär sig av sina misstag. Man ska arbeta på ett sådant 

vis att det underlättar för atta att göra rätt, men också att det ska vara enkelt att upptäcka fel. 

Det ska vara lätt att göra rätt.  
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Hur de anställda kontrolleras 

Av den information vi samlat in ser inte vi att Epiroc använder sig av maktspel. De har arbetat 

med sin organisationskultur i nio år och har enligt oss lyckats skapa en emotionell koppling 

hos de anställda. De motiverar inte sina anställda genom pengar utan värdesätter mer att de 

ges möjligheten att framföra sina åsikter och tankar. Genom att låta alla framföra sina idéer 

och implementera de som anses vara bra bidrar det till en stärkt självkänsla hos den anställde. 

Epiroc får dem att känna sig sedda och viktiga, vilket troligt gör att de känslomässigt knyter 

an till företaget. Arbetsplatsen representerar nu en plats där de värderas, det ger anställda en 

identitet, vilket de vill behålla och gör därmed allt för Epiroc (Costas, 2012 och Kunda, 

2006). Deras låga sjukskrivningstal visar på att de anställda inte arbetar så hårt att de bränner 

ut sig. Att bli utbränd verkar heller inte vara något glorifierat eller åtråvärt (Sewell, 1998). 

Det kan docka ses som det motsatta, att är man hemma och är sjuk, så är man svag och sviker 

Epiroc. Det kan göra att de anställda går till jobbet fast de borde vara hemma och vila. Skulle 

detta vara ett förekommande fenomen kan det resultera i fler långtidssjukskrivna längre fram i 

tiden.  

De förhållningsregler som tagits fram har Epiroc inte ändrat på språket i förslagen, vilket 

visar på hur de kan använda språket. Genom att använda sig av medarbetarnas egna språk 

signalerar det att dem är viktiga för företaget. Ledningen använder deras språk som de klart 

och tydligt kan förstå, vilket gör att de talar direkt till dem. Hade de formulerat om språket 

och använt sig av svårare ord för att det ska ‖låta‖ bra hade de tappat medarbetarnas 

tillhörighet till det som står. För den medarbetare var förslag blev antaget kan det ge en ännu 

starkare känsla av tillhörighet och stolthet över att de har bidragit med något bra. De kan även 

göra att de upplever en starkare känsla av identifiering till företaget (Sjöstrand, 1999). 

Grundstenarna har en stor betydelse i företaget och det läggs stort värde i att de efterlevs. 

Epiroc har valt ut vissa värdeord som de citerat i pratbubblor som finns på väggarna i lokalen 

och även arbetskläderna. De är korta, enkla att förstå och därmed svåra att misstolka. Det gör 

att medarbetarna vet precis vad som förväntas av det och de blir dagligen påminda om det. 

Värdeorden övertygar på ett sätt de anställda om hur de ska bete sig. Alla känner till dessa 

och de använd även som en källa för att påpeka när något är fel. Språket de har använt sig av i 

broschyrerna är lätt att förstå och ta till sig. Varje beskrivning av en grundsten har en eller 

flera värdeord knutna till sig i pratbubblor. Det gör att man lätt kommer ihåg vad de står för 

och representerar. Vissa värdeord har fått mer betydelse än andra, vilket kan skilja sig från 
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avdelningarna. Epiroc har med ett enkelt språk lyckats förmedla önskvärda tankar och känslor 

hos de anställda (Sjöstrand, 1999). 

5.3 Delslutsats 

Makt och kontroll är en del av en organisation och utan det kan man inte styra flera olika 

människor i samma riktning. Att belöna foglighet och bestraffa oenighet kan skapa 

motivation hos personen till att göra rätt ifrån sig, men det kan också skapa osunda 

förhållanden. Allt handlar om hur man använder sig av makt och kontroll. Vår studie visar på 

att Epiroc användning av makt och kontroll skapar motivation hos de anställda. De förlitar sig 

mycket på individens egna ansvar att göra rätt men också att de delar med sig till andra. 

Mycket av den makt som utövas är troligtvis inte något som man ser som makt då det är 

allmänt accepterat och blivit en norm. Alla vet att de måste prestera på ett visst sätt för att få 

en högre lön. Detta är inget maktmedel som ifrågasätts utan ses som självklart. Det som 

skiljer sig hos Epiroc är att deras lönesystem är lika för alla. Detta stärker deras gemenskap 

och minskar risken för orättvis fördelning, vilket kan skapa osämja. 

Studien visar på att de använder sig till stor del av normativ kontroll. De har lyckats skapa en 

emotionell koppling till Epiroc, vilket gör att de inte behöver övervaka sina anställda utan de 

hjälper snarare till att implementera grundstenarna. Att grundstenarna har fått en så stor 

betydelse beror nog till stor del på att ledningen lägger stor vikt vid dem. De är måna om att 

alla som har en ledande position i företaget kan stå för och förmedla dem. De är kulturbärare 

och det är genom dem kulturen sprids, så att leva som man lär är av ytterst vikt. 
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6. Slutsats 

Epirocs organisationskultur verkar vara väl förankrad hos dess medlemmar. Läser man om 

organisationskultur används ofta metaforen det sitter i väggarna, som en förklaring till vad 

organisationskultur är. Vi har undersökt vad det är som sitter i Epirocs väggar och kommit 

fram till följande slutsats. 

6.1 Vår studie håller med 

Vår studie stödjer Kundas slutsats (2006) att en stark och effektiv organisationskultur är en 

viktig hörnsten, vilket kan avgöra organisationens måluppfyllelse eller ej, för att den kan 

påverka människors beteenden. När organisationskultur kan stimulera och motivera 

medarbetare att vara engagerad, så ökar det möjligheten för att uppsatta mål nås. Vår studie 

tyder på att organisationskultur som strävar efter att göra förbättringar för att skapa mervärde 

bidrar till konkurrensfördelar och framgång. Detta stämmer överens med vad Tonders (2004) 

skriver om, att en organisations överlevnad inte är en slump, utan att det beror på hur varje 

organisation identifierar sig. Om en organisation ställer höga krav på sig, kan det leda till att 

organisationen vidtar olika åtgärder för att göra skillnad från sina konkurrenter. Detta kan 

bidra till organisationens långsiktiga utveckling. 

Epiroc använder sin kultur som ett styrmedel och sin vision om att bli den ledande fabriken 

som vägledande för långsiktig utveckling. Likt Schein (1990) skriver visar vår studie på att 

Epirocs arbete och utveckling av deras organisationskultur har bidragit till deras framgång, 

dock kan vi inte bekräfta om det lett till bättre finansiell avkastning, men produktiviteten har 

ökat. 

Epiroc började sitt arbete med organisationskulturen år 2010 när en ny VD tillkom. Detta 

styrker Scheins (1990) och Hammers och Champys (1993) argument om ledarens roll och 

påverkan av organisationskultur. Den nya och fortfarande rådande VD:n har väglett de 

anställda och fått dem att ta till sig av de nya värderingarna. Med detta sagt anser vi att vår 

studie går emot Meek (1988) som anser att kultur inte är något som kan påverkas utan enbart 

influeras av vissa personer. Organisationskultur kan skapas men också förstöras av ledningen. 
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6.2 Vår studie säger emot 

Enligt vår studies slutsats föreligger det avvikelser från Alvesson & Kärrman (2004) som 

kritiserar att organisationskultur användas som styrmedel för att manipulera människor, vilket 

syftar till programmera ett önskvärt beteende hos anställda. Vår studie visar på att 

organistaionenskultur behöver inte nödvändigtvis vara fastlåst för att styra människor, utan 

när organisationskultur präglas av ett öppet synsätt, öka medarbetarnas inflytande, så kan det 

öka deras självständighet och disciplin. Organisationens intresse är oerhört viktigt och att 

förverkliga uppsatt mål. Därför organisationens lönsamhet och framgång är en grundläggande 

och viktig förutsättning för överlevnad. Vår studie tyder på att anställda har en väldig positiv 

inställning till organisationskulturen som råder och att den kännetecknas av att den skapar 

mervärde. 

Kunda (2006) konstaterar att det kan föreligga en ökad oro för sambandet mellan 

organisationskultur och anställdas utbrändhet. Det stämmer inte överens med vår studies 

resultat. I vår studie visas det på att när organisationskultur främjar anställdas välmående och 

har respekt för deras behov, kan det bidra till att anställda blir mer effektivare och 

produktivare utan att bränna ut sig. De kan även ha en starkare drivkraft och vilja att utveckla 

sig, vilket bidra till de har ökad kompetens och färdigheter. Detta leder till att den personliga 

arbetsprestation förbättras och även organisations prestation som en helhet.  

I vår studie tyder inte på organisationskultur är ’’rent hyckleri’’. Därför att Epirocs strategi, 

förhållningssätt och kommunikation anpassas och utvecklas för att förhålla sig till förverkliga 

sina målsättning. Dessutom finns det undersökningar och utvärderingssystem för att se till 

förutsättningar ska fungera och informationsflöde uppdateras. Studien visar på att Epiroc har 

gjort en noggrann uppföljning för att organisationens verkliga handlingar matchar deras 

målsättningar. Detta skiljer sig från Schein (1992) som kritiserar att ledningens krav på 

skapandet av organisationskultur är ’’rent hyckleri’’, vilket han poängterar att organisationens 

verkliga handlingar matchar inte deras vision.  

6.3 Vår studie säger något nytt 

En organisations långsiktig utveckling kräver en stark och välfungerande kultur som 

styrmedel, men det krävs att organisationen kan tillvarata både organisationens och 

medarbetarnas intresse. Oavsett hur framgångsrik en organisation är, behöver den ha en 

bärande idé om att göra förbättringar i syfte att höja sin standard. Mot bakgrund av det krävs 
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att organisationen har ett öppet och konstruktivt sätt att bedriva sin verksamhet, vilket kan 

ständigt utvecklas och förbättras.  

En organisationskultur är inte några inlåsta företeelser, utan ett fenomen som kan påverkas av 

organisationens interna och externa faktorer medvetet eller omedvetet. Vår studie tyder på att 

en organisations korta och långsiktiga utveckling kräver att organisationskulturen vågar 

utmana och ifrågasätta sig själv. Verkliga handlingar ska gå hand i hand med visionen som 

organisationen har. Utöver det tyder studien på att om organisationskultur används som 

manipulations medel eller ej, krävs det att forskare tar hänsyn till organisationens 

omständigheter för att göra en bra bedömning.  

Vi har även kommit fram till att organisationens delegation av ansvar till sina anställda 

innebära en ny form av övervakning. Även anställda ges i stor utsträckning möjligheten att 

påverka sitt arbete, sådana ansvarstagande bygger på ett syfte att påverka medarbetares 

beteende, dock det kan ske omedvetet. 

6.4 Vidare forskning 

Vår studie är liten och har bara skrapat på ytan. För att få en klarare bild om 

organisationskulturen på Epiroc eller något annat företag bör fler personer intervjuas och vid 

olika tillfällen för att upptäcka förändringar i deras beteende. Då studien är liten och pågick 

under en kort tid hade det varit enkelt för Epiroc att framföra en kultur de vill att vi ska tro att 

de har. Genomför man studien under en längre tid och med observationer på plats blir det 

svårare att hålla uppe en fasad. 

Av vårt val att studera Epirocs organisationskultur genom aspekterna makt och kontroll har 

det gett oss en positiv syn på vad de kan bidra med. Beroende på hur man använder makt och 

kontroll får man olika resultat. Under den tid vi sökte efter material till våra teorier stötte vi 

aldrig på en forskning som gav positivt ljus på vad makt och kontroll kan bidra med, utan 

begreppen är ofta negativt kopplade. För vidare studier skulle vi därmed rekommendera att 

vidare utforska den positiva effekten av makt och kontroll. 
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Otryckta källor 

Intervju med A, svarvare på Epiroc  

Intervju med B, arbetar med e-commerce på Epiroc  

Intervju med C, kvalitetsingenjör på Epiroc.  

Intervju med HR-chef på Epiroc 

Internt material 

Den ledande fabriken 

Min lön 

Vårt gemensamma förhållningssätt 



 

i 
 

Bilaga 

Mailkonversation 

Beskrivning av vårt ämne till Epiroc: 

Hejsan X, 

Vår uppsats handlar om organisationskultur. Hur organisation översätter sina värderingar  i 

praktiken så att motivationsfaktorer kan skapas hos anställda. Tanken är att intervjua både 

från ledningens och anställdas sida för att skapa en övergripande bild om Epirocs kultur. 

Frågor som ska ställas till ledningen handlar främst om vilka strategier ni har för att stimulera 

kreativitet, hur era kommunikationskanaler ser ut inom organisationen och hur viktigt det är 

för organisationen att arbeta för att skapa ett bra arbetsklimat. Från anställdas sida kommer vi 

ställa frågor såsom kan ni beskriva stämningen på jobbet? Hur trivs ni ert arbete. Kan ni få 

stöd  etc. 

Intervjuguide 

HR-chef   

Vad heter du och hur länge har du jobbat här?   

Hur trivs du på jobbet?   

Hur skulle du beskriva kulturen på företaget? Skiljer det sig något beroende på 

avdelning? 
Alla 

Hur arbetar ni med kulturen? Vad har ni för värderingar inom organisationen? Vad har 

ni för mål? 
Alla 

Hur förmedlar ni era mål och värderingar? Det vill säga sätta ni de mål på väggarna 

eller kommunicera med er medarbetare? 
Alla 

Hur hanterar ni när en person uppvisar ett beteende som inte är önskvärt? Alla 

Har medarbetare rätt verktyg att uppnå de uppsatta mål? Alla 

Har ni en uppföljningsplan för att se till alla verkligen drar åt samma håll? Alla 
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Hur hanterar ni om de har andra synpunkter som avviker från ledningens? Alla 

Hur ni värderar medarbetares synpunkter eller känslor? Alla 

Hur tar ni reda på om de trivs här på arbetsplatsen? Alla 

Vad gör ni för att visa uppskattning gentemot medarbetarna? Alla 

Hur ser er sjukfrånvaro ut på ett ungefär? Kort och långtids Alla 

Vad är ett bra arbetsklimat för dig?   

Hur ser kommunikationskanaler ut i organisation? En väg (top -down) eller två vägs 

kommunikationskanaler? 
Alla 

Vad tror ni motiverar dem till att prestera på topp? Alla 

Hur hanterar ni konflikter? Alla 

Vad anser ni motiverar medarbetarna på bästa sätt? Alla 

 

Medarbetare   

Vad heter du och hur länge har du jobbat här?   

Kan du beskriva kortfattat dina arbetsuppgifter?   

Hur trivs du på jobbet?   
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Kan du beskriva hur stämningen var här i företaget före 

förändringen? Hur upplever du den nu efter förändringen? 
Alla 

Vad tycker du om förändringen?   

Vad skulle du säga att företagets värderingar är? Värderingar, kommunikation 

Känner du dig uppskattad för din arbetsinsats? 

b)  På vilket sätt känner du uppskattning för det du gör? 
Stöd och erkännande, 

kommunikation 

Är du medveten om organisationens mål ? Är det viktig ? 

Hur påverkar det dig? 
Värdering, kommunikation 

Upplever du att du har rätt verktyg att prestera ditt arbete på 

ett önskvärt sätt, det vill säga (rätt information, stöd från 

chefen) 

Stöd och erkännande, 

kommunikation 

Upplever du att du kan framföra dina åsikter och att de tas i 

beaktning? 
Makt och kontroll, 

kommunikation 

Är din chef närvarande när du behöver stöd eller ha 

synpunkter? 
Stöd och erkännande, 

kommunikation 

Vad motiverar dig? Alla 

Vad skulle påverka dig mest till att söka nytt jobb? Makt och kontroll, normativ 

kontroll, kommunikation 

Kan du känna en press över att passa in i din arbetsgrupp? Makt och kontroll, normativ 

kontroll, kommunikation 

Gör det att du anpassar dig efter gruppen och kanske inte 

säger eller gör något som du annars brukar göra? 
Makt och kontroll, normativ 

kontroll, kommunikation 
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Hur hanteras konflikter här, mellan en kollega eller en 

chef? (konflikter 

  kan vara osämja mellan kollegor eller medarbetare chef, 

dåligt samarbete 

  eller att kollegor pratar illa om varandra. Får kollegorna 

sköta det själva 

  eller tar cheferna ansvar att se till att de löser sig.) 

Alla 

Upplever du att konflikter tas tag i direkt eller pågår de 

under en tid? 
Alla 

Hur observant är din närmsta chef på konflikter? Alla 

Om det inte finns några konflikter eller bara några enstak 

små, vad tror du det beror på? 
Alla 

Skulle du rekommendera andra att jobba här? Varför?  Alla 

Har du något som du skulle vilja tillägga?   

 

 

 


