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Sammanfattning 

Företagskulturer är något som intresserat både forskare och chefer inom 

företagsvärlden i många år. Kulturen inom en organisation kan göra företaget 

mer effektivt, motivera personal och underlätta kommunikation. Dock går 

vissa tankebanor kring företagskulturer isär. Vissa forskare menar att varje 

företag har en unik kultur med en egen uppsättning normer och värderingar. 

Kombinationen av olika människor i organisationen och företagets egen 

historia bildar en kultur som blir unik. Men sen finns det forskare som istället 

anser att företagskulturer medvetet eller omedvetet liknar varandra. 

Orsakerna till detta är bland annat att alla företag inom samma nation delar 

den nationella kulturen och den kommer att påverka hur företagets kultur 

formas. Vi ställer oss då frågan: Är två företagskulturer från samma nation 

och lokala område unika? 

För att kunna svara på forskningsfrågan har vi observerat två företag under en 

period samt fört intervjuer med människorna som jobbar där. Med hjälp av 

Hofstede och Hofstedes (2005) så kallade Lökdiagram har vi identifierat 

deras kulturer och sedan jämfört dem. De slutsatser vi kunnat dra från vår 

undersökning är att företagskulturer kan vara unika utifrån de sedvänjor som 

finns i företaget. Men när det kommer till djupare aspekter som värderingar 

så delar företag ofta samma grundläggande värderingar. Detta kan bero på att 

de yttre delarna av kulturen, alltså de mer synliga aktiviteterna, är lättare för 

andra företag att medvetet skilja sig från. Men de grundläggande normer och 

värderingar som delas inom samma nation påverkar människorna inne i 

organisationen och därmed formas företagskulturerna av de värderingarna. 
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Abstract  

Corporate culture is a phenomenon that has interested both scientists and 

managers in the business world for many years. The culture within an 

organization can make the company more effective, motivate staff and 

facilitate communication. However, some oponions about corporate cultures 

differ. Some researchers argue that every company has a unique culture with 

its own set of norms and values. The combination of different people in the 

organization and its unique history creates a culture that is entirely their own 

and thus differ from other companies. But then there are those researchers 

who instead argue that corporate cultures are in fact very similar. Reasons for 

this include that all companies within the same nation are affected by its 

macroculture which will form the organizational culture. This leads us to our 

question: Are two corporate cultures from the same nation and local area 

unique? 

In order to answer the question we have observed two companies over a 

period and making interviews with people who work there. Using Hofstede 

and Hofstede´s (2005) Onion model and the different layers of it we have 

identified their cultures and then compared them. The conclusions we could 

draw from our study is that corporate cultures may seem different and even 

unique when it comes to common practices. But when it comes to the deeper 

aspects of the culture, such as values, companies often share the same basic 

values. This may be explained through that the outer parts of the cultures, the 

more visible activities, is easier for other companies to deliberately 

distinguish themselves from. But the fundamental norms and values shared 

within the same nation affects the people inside the organization and then 

shape the organizational culture. 
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1 Inledning 
 

I inledningen kommer vi ta upp bakgrunden till vårt problemområde för att 

senare inleda en problemdiskussion. Denna utmynnar sedan i en 

forskningsfråga följt av syfte och avgränsningar i vårt arbete. 

 

1.1 Bakgrund 
Intresset för företagskulturer och det faktum att det är en viktig del av 

företaget tog fart ordentligt i början av 1980-talet då flera böcker i ämnet 

publicerades. Bland de mest uppmärksammade böckerna var ”In search of 

excellence” av Peters och Waterman och ”Corporate cultures” av Deal och 

Kennedy, båda från 1982. I och med en ökad konkurrens i många branscher 

skapades större ekonomiska problem samt svårare marknadsförhållanden. 

Enligt Bang (1999) upplevde många företag ett behov av att effektivisera och 

skapa lojalitet i företaget och genom detta hitta nya sätt att nå framgång. 

Företagskulturen blev ett sätt att skapa detta. Då väcktes även intresset för de 

japanska organisationskulturerna och hur de skiljde sig från de västerländska. 

De japanska företagen hade väldigt starka lojalitetsband och väl etablerade 

normer och värderingar inom organisationen. Detta blev en inspirationskälla 

för många västerländska företag och deras intresse för företagskulturer.  

Begreppet företagskultur är svårdefinierat eftersom det är något som inte 

alltid kan se med blotta ögat eller greppa rent fysiskt (Jreisat, 1997). Flera 

författare har konstruerat sina egna definitioner av begreppet företagskultur. 

Bland dem finns Buono m fl. (1985) som definierar kulturen som ett mönster 

av beteenden som bygger på medarbetarnas värderingar och förväntningar på 

företaget. Han menar att företagskulturen påverkar hur allt arbete inom 

organisationen utförs samt hur interaktionen mellan människorna ser ut. 
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Även Bang (1999) definierar begreppet företagskultur som en samling 

gemensamma värderingar och normer som skapas av medarbetarna när de 

integrerar med varandra och omvärlden. Bang (1999) menar också att skälet 

till att begreppet kan vara svårt att definiera beror på att det är en abstraktion, 

alltså en sorts tankemodell som främst ska hjälpa till att tolka den komplexa 

sociala strukturen i en organisation. Han poängterar att när vi definierat en 

organisationskultur så bör vi vara medvetna om att den bilden alltid kommer 

att vara en förenklad och perfekt version av verkligheten. Så länge detta finns 

i åtanke blir det mycket lättare att förstå och tolka beteendena i en 

organisation. Enligt Sun (2008) kan en stark företagskultur också hjälpa till 

att motivera, hålla kvar och uppmuntra medarbetare och därmed förbättra den 

generella prestationen.  

Företagskultur som blivit populärt de senaste åren kan påverka om företaget 

misslyckas eller blir framgångsrikt (Trefry, 2006). Många chefer talar idag 

om att skapa ”rätt kultur”, ”en kvalitetskultur” eller liknande begrepp för att 

försöka implementera vissa värderingar i organisationen. Schein (2010)  talar 

även om att en kultur kan antingen vara stark eller svag, bra eller dålig vilket 

påverkar företaget i helhet. Därför läggs mycket arbete på att bygga en stark 

företagskultur som skall gynna organisationen.  

Eftersom många företag idag har förstått vikten i att ha en stark 

företagskultur och för att använda den som en konkurrensfördel så betonas att 

den även skall vara unik. Ett exempel på en organisationskultur som har 

uppmärksammats och ansetts speciell är kulturen hos den sociala 

nätverkstjänsten Facebook, Inc. som är ett mycket framgångsrikt företag. 

Enligt grundaren Mark Zuckerberg ska arbetsplatsen ha en avslappnad och 

öppen atmosfär. De anställda kan exempelvis börja och sluta sina arbetsdag 

när de vill, ta paus i spelrum med exempelvis Guitar Hero och äta alla sina 

måltider i matsalen. Detta för att ge de anställda så mycket frihet som möjligt 
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och därmed hålls kreativitetsnivå hög. Denna öppenhet som Zuckerberg 

försöker skapa i sin kultur skall uppmuntra samarbete och en informell 

atmosfär och kommunikation. Företagskulturen hos Facebook är utformad så 

att varje anställd ska vara nöjd med sitt jobb vilket skall leda till att dem 

också gör sitt jobb bra (Sawyer, 2010). 

1.2 Problemdiskussion 
Diskussioner kring att en företagskultur är unik något som uppmärksammats. 

Vad menar företagen och forskare egentligen med att en företagskultur är 

unik? Enligt Du Toit och Roodt (2003) är en unik företagskultur en 

organisations egna uppsättningar av värderingar och normer som byggts upp 

och därmed påverkar dess sätt att arbeta. Den unika företagskulturen 

innefattar bland annat arbetsprocesser, arbetsmiljö och beteenden som 

innebär att företaget agerar på ett eget sätt. Därmed kan de skilja sig från 

andra företag vilket kan skapa konkurrensfördelar i form av exempelvis 

högre effektivitet. Svaret på frågan blir alltså att företagen försöker hitta nya 

unika sätt att agera i organisationen som skall vara skiljt från vad andra 

företag gör.  

Bolman och Deal (2003) tar dock upp tanken om att organisationers kulturer 

liknar varandra alltmer. Vissa företag försöker kopiera varandras kulturer, 

detta för att uppnå visst anseende i företagsvärlden. Genom att försöka 

kopiera andra företags då unika egenskaper för att själva bli bättre kan vara 

en strategi för att spara tid och pengar att skapa något eget. Eftersom detta 

sker blir branscher och dess kulturer alltmer lika varandra. Bang (1999) har 

en ytterligare teori om att företagskulturer har fler gemensamma drag. Detta 

kommer ifrån att den japanska företagskulturen anses vara väldigt effektiv 

med starka lojalitetsband. Kulturen hos företagen i Japan anses ha ett 

liknande mönster av normer och värderingar. Genom att kunna beskriva 

japanska företagskulturer som en allmän kultur går detta emot teorier om att 
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varje enskild organisationskultur skulle vara unik. Bang (1999) menar att 

organisationskulturen påverkas av både sin nationella och lokala kultur. 

Genom sin nationella kultur formas organisationskulturen av lagar och regler 

som råder i samhället. När de kommer till den lokala kulturen påverkas 

företaget av dess närliggande omgivning och lokala normerna.  

Många företag har alltså uppmärksammat vikten vid att jobba och utveckla 

företagskulturen för att öka effektiviteten och produktiviteten inom 

organisationen och samtidigt skapa en gemenskap genom denna kultur. 

Genom att företag satsar på att skapa och nå ut med att de har en unik kultur i 

sin organisation handlar det om att ha skapat något helt annorlunda från vad 

konkurrenterna har kunnat göra. Men att det sedan finns författare såsom 

Bolman och Deal (2003) som påstår att kulturer faktiskt inte alls är så olika 

utan många medvetet eller omedvetet har likande kulturer går emot tanken 

om varje företags unika kultur. För att få klarhet i dessa motstridiga 

påståenden blir det relevant att jämföra två företagskulturer med varandra.  

1.3 Forskningsfråga 
Är två företagskulturer från samma nation och lokala område unika?  

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att förstå och kunna identifiera två 

företagskulturer. Därmed kunna jämföra dessa två kulturer och se ifall de är 

unika. 

1.5 Avgränsning 
Med tanke på den begränsade forskningstiden har vi valt att avgränsa oss till 

att identifiera och jämföra endast två företagskulturer. Eftersom 

företagskultur är ett väldigt brett område kommer vi utgå ifrån Hofstede och 

Hofstedes (2005) så kallat Lökdiagram, då den ger oss riktlinjer i vad som 

skall identifieras i kulturen. Vi anser att modellen ger en tillräcklig bild av 

företagskulturerna. Modellen kommer beskrivas mer ingående i teoridelen. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel kommer vi diskutera olika forskningsmetoder, eventuell kritik 

mot dem och genom detta komma fram till vilka metoder och synsätt som vi 

anser lämpligast för rapporten.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 
För att kunna få ett klarare syfte så började författarna med att söka efter 

olika teorier för att utöka sina kunskaper inom området företagskultur. Detta 

inleddes med att söka efter sekundärdata såsom litteraturer och vetenskapliga 

artiklar via universitetsbibliotekets egen databas och även andra databaser, 

främst Ebsco Emerald samt Google Scholar. Efter inläsning av teorier från 

olika forskare samt diskussioner med examinator och handledare så kom vi 

fram till den tidigare nämnda forskningsfrågan. Vi har alltså valt ett deduktivt 

förhållningssätt mellan teori och empiri.  

Genom studien har vi använt oss av epistemologins inriktning 

interpretativism som menas ett mer tolkande perspektiv där de sociala 

företeelserna studeras genom tolkning och förståelse av kunskap. Eftersom vi 

har studerat företagskultur behövde vi tolka de sociala aktörernas handlingar 

för att kunna förstå dem. Detta blir en mikro-etnografisk studie eftersom vi 

har studerat människor och deras handlingar. Vi har alltså även under studien 

haft ett konstruktionistiskt synsätt eftersom det är de sociala aktörerna som 

har skapat företagskulturen och därmed är världen och sociala aktörerna 

beroende av varandra. För att nå uppsatsens syfte och kunna besvara 

problemställningen använde vi oss alltså av kvalitativa forskningsmetoder 

såsom observationer och intervjuer. Anledning till detta var att vi ville få en 

förståelse av människors sociala verklighet vilket annars skulle förloras vid 

den kvantitativa metoden som vid exempelvis enkäter. Vi ville även inte 
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riskera att begränsa informationen genom kvantitativa metoder, utan ville få 

ett djupare perspektiv.  

Vid insamling av empiriska data, alltså primär data, så valde vi att studera två 

företagskulturer. Dessa har sedan jämförts med varandra för att senare kunna 

besvara forskningsfrågan, alltså en komparativ studie. Urvalet till denna 

uppsats var ett bekvämlighetsurval av den orsaken att vi tog de företag som 

var tillgängliga. Men vi hade även en mindre urvalsram för att det skulle bli 

lättare med en senare jämförelse av de två kulturerna. Urvalsramen för 

populationen var att de skulle vara geografiskt lättillgängliga och helst mellan 

10-20 anställda.  

Den empiriska datainsamlingsprocessen började med olika mötestillfällen hos 

båda företagen där vi agerade som deltagande observatörer för att kunna 

betrakta kulturen utan att påverka företagets vardagliga processer. 

Observationerna vid dessa tillfällen har varit av den semistrukturerade 

formen, vilket betyder att förutom den systematiska planen om hur 

observationen ska ske så har vi även försökt att observera andra faktorer som 

kan ha påverkan på kulturen. Detta för att inte bli helt låsta utan ha möjlighet 

att upptäcka andra relevanta företeelser. Under observationsprocessen så 

fördes fältanteckningar där stödord skrevs ner för att senare kunna 

sammanfattas mer detaljerat efteråt. I det sista steget av insamlingsprocessen 

intervjuade vi de anställda för att kunna komplettera våra observationer. I 

denna uppsats så har även intervjuerna varit semistrukturerade, där 

respondenten har fått mer frihet att svara på frågor för att vi ska kunna få så 

bra information som möjligt.  

2.2 Komparativ studie 
Vi ska använda oss av en komparativ studie som är en undersöknings design 

där två eller flera motsatta fall eller situationer jämförs för att få en bättre 
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förståelse av en viss social händelse. Enligt Bryman & Bell (2005) utförs 

jämförande design i stort sett vid samma tidpunkt och kan användas vid både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Vi har alltså jämföra två olika 

företagskulturer för att få förståelse om en kultur kan vara unik.  

Företagen vi valt att studera är Famero Industri AB och Lindab. Med dessa 

två företag har vi identifiera deras företagskulturer med hjälp av 

Lökdiagrammet och sedan jämfört dem vilket gav oss möjlighet att avgöra 

om företagskulturerna faktiskt är unika. Varför vi valde just Lökdiagrammet 

framför andra modeller över företagskulturer var för att vi anser att den var 

lätt överskådlig. Den ger bra konkret bild med klara kategorier över kulturens 

delar vilket hjälper både oss och läsaren att få en tydlig förståelse över 

begreppet företagskultur.  

Vi anser att de två företagen är jämförbara eftersom de på utsidan är väldigt 

lika. De båda organisationerna har sina lokaler i Norremark industriområde i 

Växjö. De båda har runt 10 anställda som dagligen har en interaktion med 

varandra. Företagen jobbar båda med att sälja olika komponenter till andra 

företag, dvs. business to business. Genom att vi valt att studera två liknande 

företag anser vi att det blir en mer rättvis jämförelse då olikheter skulle kunna 

påverka resultatet.  

2.3 Förhållningssätt mellan teori och empiri 
Det finns tre olika synsätt när de kommer till relationen mellan teorin och 

empirin. Dessa tre är induktivt, deduktivt och abduktion. Vi har valt att 

använda oss av ett deduktivt synsätt vilket innebär att vi har utgått ifrån 

befintliga teorier för att sedan samla in relevant empiri. Så vår utgångspunkt 

har formats utifrån olika teorier om företagskultur. Därefter har empiri 

samlats in och bearbetats för att kunna utvinna ett resultat. Detta 
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förhållningssätt är den vanligaste uppfattningen av förhållandet mellan teori 

och data (Bryman & Bell, 2005).  

2.4 Vetenskapligt perspektiv 
Epistemologi handlar om kunskapsteori, alltså hur kunskap skapas och vad 

som är godtagbar kunskap. I Bryman och Bells bok (2005) finns två större 

inriktningar inom epistemologin som är positivism och interpretativism. 

Positivism innebär att sociala företeelser studeras genom naturvetenskapliga 

metoder. Interpretativism är däremot ett mer tolkande perspektiv där de 

sociala företeelserna studeras genom förståelse och tolkning av kunskap. 

Grunden ligger i att människors sociala handlingar bör studeras på ett mer 

subjektivt sätt då människor är för komplexa för att endast studeras genom 

naturvetenskapliga metoder. Eftersom att vi har studerat människor och deras 

kultur inom en organisation så har vi använt oss av interpretativism då det 

krävs av oss att tolka och förstå forskningspersonernas handlingar. Genom 

detta kan vi få en bild av deras sociala struktur ut ett subjektivt perspektiv.  

Ontologi handlar om världens existens, alltså hur världen finns till. I Bryman 

och Bells bok (2005) finns det två huvudsakliga inriktningar inom ontologin. 

Dessa två är objektivism och konstruktionism. Objektivism handlar om att se 

människan och världens som skilda från varandra. De sociala företeelserna 

existerar oavsett människan. Konstruktionism handlar däremot om att de 

sociala företeelserna är någon som människan skapar och ständigt förändras. 

Människan och världen är sammanflätade och ständigt beroende av varandra. 

Vi har kommit fram till att vår världsuppfattning stämmer överens med den 

konstruktionistiska inriktningen då vi anser att människan och världen är 

beroende av varandra.  
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2.5 Kvalitativ forskningsmetod 
Vid användning av kvalitativa forskningsstrategier menar Bryman och Bell 

(2005) att det fokuseras mer på att kartlägga idéer än att mäta olika variabler 

när de kommer till insamling och analys av data som skall användas i 

undersökningen. Andra drag som Bryman och Bell (2005) tar upp om den 

kvalitativa metoden är i den kunskapsteoretiska ståndpunkten betonas den 

tolkande aspekten, vilket betyder att försöka få förståelse för hur personer i 

en specifik miljö tolkar deras sociala verkligenhet och att forskaren ser 

världen genom deras ögon. Det finns även en ontologisk ståndpunkt inom 

den kvalitativa forskningsmetoden som inriktar sig på konstruktionism, vilket 

betyder att sociala företeelser uppstår ständigt genom sociala aktörer och dess 

samspel.  

2.6 Kvalitativ kontra kvantitativ forskningsstudie 
Bryman och Bell (2005) tar upp att kvantitativa forskare kritiserar delar av 

den kvalitativa forskningsstudien och vice versa. Kritikerna menar att den 

kvalitativa forskningen och dess resultat är för subjektiv. Vilket de menar att 

forskningen baseras på forskarens osystematiska tolkningar om vad som kan 

vara betydelsefullt och angeläget samt forskarens personliga relation med 

undersökningspersonerna under processens gång. Däremot så menar 

kritikerna mot den kvantitativa forskningen att genom att endast använda 

mätinstrument och mätprocedurer så riskeras den verkliga kopplingen mellan 

forskning och vardag att gå förlorad. Genom att förlita sig till mätningar och 

data i siffror blir det svårt att förstå den sociala verkligheten som skapas av 

människorna i den. Carlsson (1991) menar också att när det gäller kritik mot 

kvantitativa metoder så blir de ofta mindre användbara än de kvalitativa om 

forskarens syfte ligger mer på att tolka och förstå mer än att visa ett samband 

så föredras kvalitativa metoder. 
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Enligt Du Toit och Roodt (2003) kan kulturen undersökas djupast genom 

intensiva observationer, intervjuer, och deltagande av organisationens 

medlemmar. Alla kvantitativa mätningar av kulturen har en begränsning i att 

informationen som insamlats från respondenterna ofta är slutgiltig, då det 

finns svårigheter med att återkomma till respondenterna för ytterligare 

information.  

Kultur är en metafor som har lånats från antropologin, vilket är studiet av 

människan. Antropologiska metoder är till stor del kvalitativa, därför anser 

Bang (1999) att kvalitativa metoder spelar en övervägande roll vid 

kartläggning av kultur. Eftersom kulturen i organisationen ofta är abstrakt 

och något svårupptäckt så behövs kvalitativa metoder för att bättre förstå den. 

Genom att bättre förstå kulturer är det också lättare att göra jämförelser 

mellan dem.  

Utifrån denna diskussion har vi valt att utföra vår undersökning genom 

kvalitativa forskningsstrategier. Eftersom rapporten skall göras ur ett 

tolkande perspektiv är denna metod mest lämplig. Vi vill få en så djup bild 

som möjligt av företagskulturen och försöka förstå samt tolka olika sociala 

företeelser i organisationen. Detta görs med fördel med hjälp av kvalitativa 

metoder.  

2.7 Fokus inom kvalitativ forskning 
Kvalitativ forskning antar till skillnad från den kvantitativa forskningen ett 

mer tolkande synsätt på forskningsobjekten. Bryman och Bell (2005) tar upp 

olika huvudsakliga inriktningar eller fokus inom det kvalitativa 

forskningsområdet som speglar hur forskarna anser att acceptabel kunskap 

bildas.  

Första fokus som Bryman och Bell (2005) tar upp handlar om att se världen 

med forskningspersonernas ögon vilket också går under beteckningen 
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hermeneutik. Det betyder att forskaren försöker anta ett mer subjektivt 

synsätt på området som undersöks. Genom att försöka se företeelser ur de 

inblandades ögon kan detaljer och dimensioner upptäckas som eventuellt 

hade missats ur en utomstående persons perspektiv. Den andra inriktningen 

handlar om att forskaren i en kvalitativ undersökning fokuserar på kontexten 

och omgivningen kring undersökningen. För att kunna förstå människors 

beteenden och handlingar så måste det finnas en förståelse för kontexten 

runtomkring, alltså sammanhanget. Därför läggs det ner mycket tid på att 

noggrant beskriva detaljer och faktorer i omgivningen.  

Tredje fokus handlar om processer och hur dem är intressanta att studera för 

att förstå sociala företeelser. Begreppet processer används ofta när olika 

skeenden studeras under en längre tid för att få en bild av hur handlingar och 

värderingar uppkommer och för att förstå dem bättre. Process inriktningen 

används oftast vid etnografiska undersökningar då en studie av en grupp 

människor utförs under en längre period. Sista fokus som tas upp av Bryman 

och Bell (2005) är hur kvalitativa forskare ser på flexibilitet och struktur i 

forskningsprocessen. Forskare som gör en kvalitativ undersökning tenderar 

att föredra en något mer flexibel struktur som inte i förhand ger för snäva 

begränsningar vad gäller teori och metod. Detta beror på att kvalitativa 

forskare vill kunna se världen ur studieobjektens ögon och lägger dessutom 

stor vikt på kontext och sammanhang.  

Dessa olika huvudsakliga fokusar har legat till grund vid insamling av data 

och har används för att på bästa sätt tillgodose oss informationen. Genom att 

försöka se organisationen ur undersökningspersonernas ögon anser vi att få 

en djupare bild av organisationskulturen. Vi fokuserade även på den kontext 

som omgav undersökningspersonerna och de processer som skedde under 

projektets gång.  



 

 

 

  18 (59) 

 

2.8 Etnografi  
Etnografi betyder studier av människors beteenden och kultur och har blivit 

ett vanligt sätt att studera organisationskulturer, eftersom det är just 

beteenden och utformningen av kulturer hos människor som är intressant vid 

forskning av företagskulturer. Denna sorts studie är då relevant för vår 

forskning då det är organisationskulturer vi skall studera. En etnografisk 

undersökning görs enligt Bryman och Bell (2005) ofta under en längre tid för 

att till exempel urskilja särskilda mönster och sociala strukturer hos 

människorna i ett visst sammanhang. Forskaren gör då observationer och 

eventuellt kompletterande intervjuer för att försöka kartlägga en kultur inom 

den utvalda gruppen av människor. Då fullskaliga etnografiska 

undersökningar ofta görs under en så långt tid som från månader upp till flera 

år kan det vara svårt att under en kortare uppsats hinna med att göra en 

etnografisk studie. Men det finns även möjlighet att göra en mindre version, 

en ”mikro-etnografi” som då fokuserar på vissa specifika delar av kulturen 

eller ett visst fokus. Eftersom vi har begränsad forsknings tid är den mikro-

etnografiska version en mer relevant studie för oss.   

2.9 Datainsamlingsmetoder 
Armstrong och Kotler (2007) tar upp två olika sorters metoder vid 

datainsamling. Dessa två är primär- och sekundärdata.  

2.9.1 Primärdata  
Datainsamling för undersökningens resultat grundas på en kombination av 

primär- och sekundärdata. Primärdata är information som forskaren själva 

samlar in för den aktuella studien. Det är alltså ny information som samlats 

in. Forskaren kan själv välja vilken sorts data som skall samlas in. Primärdata 

insamling kan ske på olika sätt som t.ex. genom observationer, enkäter eller 

intervjuer. Fördel med primär data är att informationen är aktuell. Däremot 
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finns det en nackdel med observationer och intervjuer då det finns risk att 

insamlade resultatet påverkas av forskaren. Vi har använt oss av primärdata 

då vi själva har samlat in egen information som har utgjort vårt empiriska 

material i rapporten. Våra primärdata kommer ifrån olika 

observationstillfällen och intervjuer med anställda på företaget. Vi har även 

tagit hänsyn till den nackdel som primär data riskerar att medföra genom att 

hålla ett objektivt öga på det insamlade materialet.  

2.9.2 Sekundärdata 
Forskare börjar oftast med att samla in sekundärdata, vilket ger en bra 

startpunkt till forskningen. Sekundärdata är redan tillgängliga information 

som har insamlats in av andra människor än författaren för annat ändamål. 

Det kan vara företagets egna databaser, andra forskningar eller publiceringar 

som är tillgängligt både elektronisk och i tryckt form. Fördelen med 

sekundärdata är att den är lättillgängligt. Dock bör det betänkas att 

sekundärdata kan ha haft ett annat syfte, vilket kan vara mindre relevant för 

den egna aktuella studien. Vi har börjat vår studie med att samla in 

sekundärdata såsom genom att hitta vetenskapliga artiklar, litteratur och 

fallföretagens hemsidor.  

2.10  Urval 
När ett urval görs enligt Bryman och Bell (2005) är det viktigt att försöka få 

ett så representativt urval som möjlig, alltså att de forskningsgrupper eller 

personer som valts att undersöka kan representera målgruppen. En urvalsram 

är en specifikation över alla de enheterna som ingår i den valda populationen 

och som där sedan urvalet görs ifrån. Urval kan delas in i två grupper som är 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval menas att 

urvalet har valts ut slumpmässigt där alla i populationen har lika stor chans 

att komma med. Med icke-sannolikhetsurval menas att vissa grupper eller 

personer har större chans att väljas ut än andra. När urval till en etnografisk 
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undersökning utförs så används ofta bekvämlighetsurval eller snöbollsurval, 

eller ibland en kombination av dessa som ingår i de icke-sannolikhetsurvalen. 

Det beror på att forskaren ofta helt enkelt får välja de informanter som har 

något de vill berätta och använda den informationen. Det är också svårt att 

göra en urvalsram när det kommer till etnografiska undersökningar, eller 

kvalitativ forskning överhuvudtaget då det sällan görs sannolikhetsurval. Det 

kan alltså vara svårt att veta om urvalet är representativt. Detta ställer krav på 

forskaren som gör en etnografisk studie att det används olika typer av 

individer som kan ge variation i undersökningen.  

När vi valde ut våra två fallföretag sökte vi efter företag som geografiskt sett 

var lättillgängliga, alltså ett bekvämlighetsurval. Vi gjorde en mindre 

urvalsram då vi främst sökte efter företag med runt 10-20 anställda för att de 

senare skulle kunna göra en mer rättvis jämförelse. Även de personer som vi 

har intervjuat valdes ut genom bekvämlighetsurval. Detta eftersom de 

personer som intervjuats var dem mest lättillgängliga och verkade ha mycket 

att berätta om.  

2.11  Observationer 
Vid observation är det första steget enligt Bang (1999) att välja ut den delen 

observatören vill fokusera på eftersom det blir svårt att observera allt som 

händer. Det är viktigt att det som observeras tecknas ner och kodas av 

observatören, antingen under eller efter observation samt notera när det 

händer. Observation av en organisation kan variera beroende på hur 

observatören ska förhålla sig till organisationen och dess medlemmar. 

Forskaren kanske till exempel anta rollen som deltagande observatör vilket 

innebär att forskaren är en observatör men som även deltar i vissa vardagliga 

aktiviteter. Forskaren får då bättre inblick i organisationen och 

medlemmarnas dynamik samt deras kultur. Samtidigt så finns det en risk att 

observatören med tiden kan bli blind för det som händer om denne är för 
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deltagande. Det är också viktigt att forskaren iakttar kulturen utan att störa 

den pågående processen. I vår studie valde vi att vara deltagande observatörer 

av företagskulturerna hos fallföretagen för att på bästa sätt kunna observera 

och identifiera de anställda. Vi har alltså deltagit i olika dagliga situationer 

och därmed kunna observerat kulturen på nära håll.  

Observationsprocessen kan vara antingen strukturerad eller ostrukturerad 

beroende på vilka aspekter forskaren vill studera. När forskaren vet vilka 

områden som ska studeras och har utformat en systematisk plan om hur 

observationen ska ske så används strukturerad observation. Då vet forskaren i 

förväg vilka beteenden, handlingar eller muntliga uttalanden som skall 

noteras. Nackdelen med detta är att observatören bara ser det han/hon vill se, 

pga. de redan befintliga kategorierna och därmed kan förlora mycket 

information. Ostrukturerad observation används när forskaren inte vet vad 

som ska studeras samt ingen systematiskplan för hur det ska sker är utformat.  

I detta fall försöker observatören att notera osystematiskt allt som händer i 

organisationen utan att påtvinga någon typ av struktur eller kategorisering 

system. Detta ger en rikare bild av organisationen samtidigt som den blir 

mindre präglad av forskarens egna föreställningar. Vi har använt en 

blandning av strukturerad och ostrukturerad observation då vi ville ha en 

struktur och gå efter, men samtidigt ha flexibilitet i observationsprocessen. I 

denna observerande process har vi alltså utgå från de olika lagren i 

Lökdiagrammet och därmed kolla på olika specifika delar av kulturen. Vi har 

därmed studerat på samma delar i båda företagen för att få en jämlik 

uppfattning vilket gjorde dem mer jämförbara.  

2.11.1  Fältanteckningar 
Vid observationer är det viktigt att detaljerat föra anteckningar över vad som 

observeras såsom olika skeenden och beteenden samt forskarens egna 

reflektioner över vad som beskådats. Dessa detaljerade sammanfattningar 



 

 

 

  22 (59) 

 

som antecknas är viktiga då människans minne inte är helt pålitligt. Bryman 

och Bell (2005) ger vissa generella principer över hur anteckningarna skall 

specificera vissa områden som observatören sett och hört. Några av dessa 

principer är att observatören ska skriva ner sina intryck så fort som möjligt 

direkt efter att denne har sett eller hört någon som kan vara av intresse. En 

annan princip är att forskaren skall skriva mer detaljerad och fullständig 

notering i slutet av dagen och då ta med detaljer som rör platser, deltagande 

personer och orsaker till ett visst skeende. Under observationerna är det 

viktigt inte alltid gå runt med papper och penna för de gör människor 

medvetna om att de blir observerade vilket kan ändra deras exempelvis deras 

beteende. Men forskaren måste även vara öppen för att andra skeenden kan 

vara relevanta så att flexibiliteten inte försvinner vid observationsprocessen, 

vilket är en av den kvalitativa forskningens styrkor.  

Vi våra observationer har vi fört fältanteckningar och haft de principer som 

Bryman och Bell (2005) tar upp i åtanke vilket gav oss bra kvalité på 

anteckningarna och hjälpte till att ge värde till vårt empiriska material.  

2.11.2 Organisatoriska berättelser 
Organisatoriska berättelser blev ett populärt och legitimt ämne inom 

organisations studier. Czarniawska (1998) menar att berättelser simplifierar 

beskrivningar och ger en mer verklig text av den komplicerade verkligheten. 

Det blir mycket enklare än den typ av formella modeller som anses vara äkta 

vetenskap. Narrativa berättelser i form av organisationsstudier kan finnas i 

olika fallstudier så som forskning, utbildning och fiktiva fall som använder 

kronologi som främsta organiserings verktyg. Vi har valt att skriva vår empiri 

som en narrativ berättelse eftersom vi anser att de vi observerat kommer 

tydligare fram genom detta sätt att skriva. Det blir en bättre beskrivning av 

företagskulturen och lättare för läsaren att få en bild över vad vi har iakttagit.  
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2.12  Intervjuer 
Carlsson (1991) beskriver två typer av intervjutekniker; strukturerad och 

ostrukturerad intervjuer. I strukturerad intervju använder sig intervjuaren av 

ett frågeformulär som har förutbestämda frågor. Vid en ostrukturerad intervju 

så har intervjuaren helt fria händer, dvs. att intervjun snarare blir som ett 

samtal mellan två parter. Bryman och Bell (2005) tar även upp en tredje 

intervjuteknik, den semi-strukturerade intervjun. Vid denna metod har 

forskaren en lista över teman, dvs. en intervjuguide där respondenten har stor 

frihet att utforma svaren fritt. Frågorna behöver inte ställas i ordning samt 

kan forskaren även ställa följdfrågor som är inte med i lista men anses 

anknyter till det respondenten har sagt.  

Vi har valt att utför en semi-strukturerad intervju som ett komplement till 

våra observationer. Semi-strukturerade intervjuer passade bra eftersom vi 

format en mall att gå efter från ett tidigare resultat av observationerna. Men 

samtidigt fick respondenterna visst utrymme att berätta fritt utifrån våra 

frågor. Intervjuerna var tänkta att följa upp det som vi observerat samt för att 

fånga undersökningspersonernas perspektiv på deras kultur.  

2.13 Kvalitetsmått 
För att bedöma kvalitén på en undersökning tar Bryman och Bell (2005) upp 

begreppen reliabilitet och validitet inom den kvantitativa forskningen. 

Reliabilitet betyder i vilken utsträckning måtten och mätningarna har 

pålitlighet och överensstämmelse. Validitet handlar om ifall ett mått för ett 

visst begrepp verkligen mäter de begreppet. Många forskare och författare 

har försökt hitta en motsvarighet till dessa begrepp inom den kvalitativa 

forskningen. Lincoln & Guba (1985) har en alternativ formulering till 

begreppen reliabilitet och validitet. Deras förslag till en bedömning av 

kvalitativ forskning är begreppen trovärdighet och äkthet. Begreppet 
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trovärdighet innehåller fyra stycken begrepp som skall ge en motsvarighet till 

den kvantitativa forskningen.  

Tillförlitlighet är det första begreppet som Lincoln och Guba (1985) och 

Guba och Lincoln (1994) tar upp som skall ge en motsvarighet till intern 

validitet. Vilket innebär att om forskaren skapar tillförlitlighet i sin 

undersökning och hur resultat kommit fram är acceptabel ur andras ögon 

vilket skapar trovärdighet. Det andra begreppet är överförbarhet som de tar 

upp. Överförbarhet innebär att vid kvalitativa studier fokuserar forskaren på 

att undersöka en mindre grupp och utföra en mer djup och ingående studie. 

Alltså de riktar in sig på att resultatet av den kvalitativa forskningen har fokus 

på det unika och vilken betydelse aspekten har vid studie av den sociala 

verkligheten. Överförbarheten här handlar om i vilket utsträckning resultatet 

kan förekomma i ett annat sammanhang och har här motsvarighet till extern 

validitet. Pålitlighet är också ett begrepp som ingår i trovärdighet vilket 

innebär att ha ett granskande synsätt på sin undersökning vilket menas att 

forskaren redogör klart alla steg inom forskningsprocessen såsom exempelvis 

val av undersökningspersoner och problemformulering. Slutligen är styrka 

och bekräfta den sista delen i trovärdighet som innebär att forskaren handlat i 

god tro d.v.s. att forskaren inte medvetet påverkat undersökningen och dess 

resultat i form av egna värderingar. I vår studie har vi fokuserat på 

kvalitetsmåtten överförbarhet och pålitlighet. När de kommer till 

överförbarhet har vi valt att studera två mindre grupper på djupet vilket gav 

oss en möjlighet att få en rättvis bild av sociala verkligheten. Genom detta är 

resultatet möjligt att överföras på liknande grupper. För att öka pålitligheten i 

vår studie så har vi tydligt presenterat vår forskningsprocess med dess metod 

och även problemområdet. De andra begreppen har också tagit hänsyn till 

men inte i lika stor utsträckning.  
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Äkthet var den andra delen som Guba och Lincon (1994) i att bedöma 

kvalitativa studier vilket innehåller om forskaren visat en rättvis bild av de 

olika åsikter som personerna i den undersöka i gruppen haft. Vilket innehåller 

om de undersökta fått en bättre förståelse av sin egna sociala verklighet utav 

den specifika forsningen eller har personerna i undersökningen fått bättre 

förståelse av hur dess medarbetare uppfattar den sociala verkligenheten.  

Vi har utifrån dessa kriterier kunna bedöma resultatens kvalité i forskningen. 

Vi har att strävat efter en hög kvalité och ha haft de här kvalitetsmåtten i 

åtanke i varje moment av undersökningen.  

2.14  Kritik mot vald metod 
Den kritik som kan tänkas riktas mot våra valda metoder och sänka 

trovärdigheten i vårt arbete är att kvalitativ forskningsstrategi och användning 

av interpretativism handlar om att forskaren själv ska tolka och förstå de som 

studeras. Genom att vi har observerat en företagskultur och tolkat denna samt 

fått en egen uppfattning av dess betydelse kan trovärdigheten av de som i 

detta fall observerats minska. Detta eftersom det är vår uppfattning av 

observationerna och kan då anses tolkas annorlunda av andra forskare. För att 

motverka detta har vi tagit egna fältanteckningar under observationerna och 

därefter sammanställt dessa. De uppfattningar som delades av alla var dem 

som togs upp i arbetet, vilket vi anser ökar trovärdigheten av våra tolkningar. 

För att även få en bekräftelse över de som vi observerat har vi kompletterat 

observationerna med intervjuer för att se hur de anställda ser på deras kultur.  
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3 Teori 
 

Teorikapitlet är våra sekundärdata som beskriver den teoretiska grunden för 

vår forskning. Vi kommer ta upp teorier om unik företagskultur för att senare 

gå in på Hofstede och Hofstedes (2005) så kallade Lökdiagram. Till sist ta 

upp olika faktorer som kan påverka företagskulturen.  

 

3.1 Unik företagskultur  
Företagskultur har många definitioner. Vissa framhäver kultur som 

gemensamma föreställningar och verklighetsuppfattningar, medan andra 

fokuserar på värderingar, normer och symboler. Alvesson (2009) hävdar att 

företagskulturen finns inte bara ”inuti” människors huvuden, utan det är 

interaktionen mellan människor som utrycker sig genom symboler. 

Människors beteenden, sociala företeelser och processer kan förstås genom 

kulturen, vilket gör att dessa fenomen blir begripliga och meningsfulla.  

En företagskultur kan förklaras som en organisations egen uppsättning 

normer och värderingar, precis som en nationell kultur. Varje företag har 

något sorts mönster på hur människor umgås, arbetar och kommunicerar samt 

hur de förväntar sig att andra ska uppträda. Barney (1986) beskriver även 

företagskulturen som en reflektion av organisationens unika historia. De 

anställdas personligheter och bakgrund, organisationens framväxt och 

grundarnas personligheter är alla något som i kombination bildar en kultur. 

Detta tillsammans kan bilda en unik kultur eftersom inget företag har exakt 

samma sammansättning och bakgrund.  

Sun (2008) menar att varje företag har sin egna unika kultur och en egen 

uppfattning om vad kultur är. Hon menar också att kulturen är viktig för 

företaget eftersom den kan användas som konkurrensfördel vid 
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företagsutveckling, dessutom kan en stark kultur hjälpa till att motivera, 

kontrollera och underlätta kommunikation.  

Även Barney (1986) menar att en företagskultur kan bidra med 

konkurrensfördelar för organisationer. Han fasthåller att en kultur måste 

innehålla tre egenskaper för att bli konkurrenskraftig. Den första egenskapen 

är att kulturen måste vara värdefull, den måste fungera på ett sätt som 

underlättar låga kostnader, effektiv produktion och så vidare så att den 

generar positiva ekonomiska konsekvenser. Den andra egenskapen handlar 

om att kulturen bör vara ovanlig eller unik, kulturen inom organisationen 

måste fungera på ett sätt som skiljer sig från andra företag och innehålla 

något extra jämfört med de vanliga dragen hos andra företagskulturer. Han 

menar att ett företag med en kultur som liknar alla andras kommer inte kunna 

använda den som en konkurrensfördel. Den tredje egenskapen innebär att 

företagskulturen även bör vara svår att imitera. En kultur som innehåller de 

två första egenskaperna och sedan även är svårimiterad kommer få ett 

försprång jämfört med andra företag som försöker imitera dem. Om en 

organisation har en unik kultur och arbetar på ett helt eget sätt som ger dem 

en fördel så kommer snart andra företag vilja ta efter den organisationen och 

göra likadant. Men är den dessutom svårimiterad så kan företaget behålla sin 

fördel.  

3.2 Lökdiagrammet 
För att kunna identifiera och observera företagskulturerna i de olika företagen 

så använde vi oss av det s.k. Lökdiagrammet som framtagits av Hofstede och 

Hofstede (2005). Lökdiagrammet är ett diagram som avbildar olika skallager 

av en lök och som skall täcka alla de termer som används för att beskriva 

kultur och dess innebörd. Genom dessa fyra lager som diagrammet innehåller 

ges en bild över hela fenomenet kultur. Dessa lager innehåller symboler som 

är de mer ytliga kulturella manifestationer, värderingar som är mer djupa. De 



 

 

 

  28 (59) 

 

två resterande lager är hjältar och ritualer som hamnar mellan symboler och 

värderingar.  !"#$%&'(&))*+,-./01+*$*2

Värderingar

Ritualer

Hjältar

Symboler

Jukka Kemppainen, HiS, ITS
 

Modell. 1 Lökdiagrammet (Hofstede & Hofstede, 2005) 

3.2.1 Symboler 
Hofstede och Hofstede (2005) tar först upp symboler som är det skallager 

som ligger i den yttersta delen av diagrammet och anses vara de ytliga 

betingelserna såsom ord, gester och bilder. Det kan vara hur människor pratar 

till varandra och hur de tilltalar en annan person med förnamn, efternamn 

eller smeknamn. Detta ger signaler om formalitet i interaktionerna. 

Symbolerna skall då ha en särskild innebörd för människor i en viss kultur. 

Även jargong, kläder, flaggor och statussymboler tillhör denna kategori. Det 

kan vara stämningen och atmosfären i företaget eller andra saker som lätt kan 

observeras i företaget. Symboler utvecklas ständigt och lätt dvs. nya kommer 

till och gamla förvinner enkelt och det förekommer ofta att kulturer kopierar 

varandras symboler. För att symboler är enkla att kopiera och härma har 

dessa hamnat i det yttre skallagret.  
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3.2.2 Hjältar 
Hjältar är det andra skallagret i lökdiagrammet som innehåller personer 

såsom levande eller döda, verkliga eller påhittade som har den egenskapen att 

de värderas högt inom kulturen. Enligt Hofstede och Hofstede (2005) är det 

dessa personer som därmed blir en sorts förebild för kulturen och de som 

delaktiga i den. Det kan visas genom att det är en person som många lyssnar 

till och är en viktig del av företaget och dess kultur. Eller att företaget 

försöker följa de koncept som grundaren en gång skapat och därmed leva 

efter dennes värderingar, det gör grundaren till en sorts hjälte. Hjältarna 

besitter karaktärsdrag som värderas högt i kulturen och därmed verkar som en 

förebild för uppförande.  

Kvinnliga eller manliga ledare 

Enligt Gherardi (1995) är organisationskulturer starkt könsbundna, där 

organisatoriska processer är sättet att organisera relationer mellan könen. 

Genus ger inte bara nyckeln till beskrivning av organisationskulturer utan det 

är något som särskiljer organisationskulturer åt.  

Under 80-talet utvecklades ett intresse i att undersöka varför kvinnor och män 

hade olika karriärer, olika arbetsuppgifter och varför kvinnor sällan blev 

ledare. Detta utvecklades i den så kallade Women-in-management litteraturen 

som utgick från att kvinnor använde sig av en annan ledarstil än män. 

Eriksson-Zetterquist m fl. (2006) Mycket av denna litteratur handlar om att 

beskriva skillnaden mellan kvinnor och mäns ledarstil. Mäns ledarstil 

uttryckts med orden självsäkerhet, tävlingsinriktat och känslolöst. Kvinnornas 

ledarstil däremot beskrivs som känslosam, betonar vikten av samarbete och 

passivitet. En maskulint styrd organisation präglas alltså av ett tufft och 

självsäkert klimat medan hos ett feminint styrt företag är atmosfären lugnare 

och känslosamt. De kunde alltså se skillnader ifall organisationen var 

maskulint styrt eller feminint styrt.  
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I Eriksson-Zetterquist m fl. (2006) tas det upp hur könsroller skapas i 

organisationer. Här ses kön som en social konstruktion som skapas och 

bekräftas genom organisationens processer. Acker (1992) beskriver fyra olika 

processer som formar kön inom organisering. Dessa processer skapar en 

förståelse och uppfattning om vad som är maskulint och feminint. De skapar 

normen om hur män och kvinnor förväntas uppträda.  

3.2.3 Ritualer 
Ritualer är det tredje lagret som Hofstede och Hofstede (2005) tar upp. Det 

handlar om gemensamma aktiviteter som anses vara socialt viktigt inom 

kulturen och behöver därför inte vara till för att uppnå vissa gemensamma 

mål. Ritualerna kan vara olika typer av möter eller ceremonier. Exempelvis 

affärsmöten, som ofta ordnas för rituella syften såsom att stärka 

gruppsammanhållningen. Ritualer innehåller även diskurs som syftar till tal 

och text i dagliga interaktioner. Det kan alltså vara möten eller fika pauser 

vilket kan anses som ritualer och viktiga för kulturen. Aktiviteter utanför 

arbetstid kan också ses som ritualer för att främja gemenskapen. Under dessa 

ritualer är det som sagt hur interaktionen mellan människor fungerar och hur 

de talar till varandra under dessa olika ritualer.  

3.2.4 Sedvänjor 
Sedvänjor är de synliga kulturella manifestationerna som en utomstående kan 

betrakta och därför har symboler, hjältar och ritualer placerats under denna 

term. Dessa anses vara en vana och tradition för kulturen. Den kulturella 

innebörden är dock osynlig och består endast av hur de initierade tolkar deras 

sedvänjor (Hofstede & Hofstede, 2005). 
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3.2.5 Värderingar 
Värderingarna är det sista skallagret i Hofstede och Hofstedes (2005) 

Lökdiagram och utgör därmed kulturens kärna. Värderingar är allmänna 

tendenser där vissa förhållanden föredras framför andra och det kan vara 

känslor som antingen är positiva eller negativa, gott eller ont, smutsigt eller 

rent, farligt eller tryggt, normal eller onormalt osv. Värderingar skapas tidigt i 

livet och till skillnad från djur så är människan vid födseln dåligt rustad för 

att klara sig själv. Men genom människans fysiologi kan hon snabbt inta 

information från dess omgivning vad gäller symboler, ritualer och hjältar och 

därmed också värderingarna. Eftersom värderingarna skapas så pass tidigt i 

livet finns de omedvetet kvar hos människan. Då värderingarna är det 

innersta lagret utgör de den svåraste delen att upptäcka för en utomstående. 

3.3 Faktorer som påverkar företagskulturen 
För att förstå bakomliggande faktorer som formar en företagskultur har Bang 

(1999) tagit fram tre kategorier element som påverkar kulturen. Den första 

kategorin är människorna som har olika kunskaper och erfarenheter och det 

är dem som kulturen i organisationen. Genom att ha olika roller i 

organisationen såsom produktionsarbetare, säljare, chef, konsulter och 

tillsammans med deras personligheter och bakgrunder påverkar de kulturen. 

Även deras individuella uppfattningar om exempelvis rätt och fel, viktigt och 

oviktigt präglar hur organisationskulturen formas.  

En annan faktor som Bang (1999) tar upp är omgivningen. Då organisationen 

befinner sig i ett land med en egen nationell kultur har det en påverkan på den 

enskilde organisationskulturen. Det kan vara exempelvis genom olika lagar 

och regler som företagen måste anpassa sig efter. Även den lokala kulturen, 

det vill säga det geografiska område där organisationen befinner sig, formar 

företagskulturen. Det kan vara hur företagen beter sig gentemot varandra eller 

andra oskrivna regler som kan förekomma inom det lokala området. En 
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annan aspekt av omgivningen som influerar kulturen är den givna marknaden 

där organisationen verkar som inkluderar interaktionen med kunder, 

konkurrenter och leverantörer. Anställdas arbetsuppgifter kan också styra 

företagskulturen, detta beroende på vad de prioriterar och vad de själva 

värderar.  

Kulturutvecklingsprocessen är den sista faktorn Bang (1999) tar upp som 

påverkar företagskulturen. Kulturen styrs av vad organisationen har för olika 

mål, det kan vara lönsamhet, stor marknadsandel, eller att ha det trevligt 

tillsammans. Målet brukar inte alltid uppfattas på samma sätt av 

medlemmarna men genom samverkan mellan dem för att uppfylla en 

målsättning leder det till gemensamma verklighetsuppfattningar.  

Enligt Schein (2010) finns de två problem som grupper måste hantera, 

oavsett hur stora eller små de är. För det första måste gruppen överleva, växa 

och anpassa sig efter sin omgivning. För det andra måste de arbeta fram ett 

mönster hur de ska agera för att kunna fungera dagligen och som tillåter 

inlärning och utveckling, alltså skapa sig en fungerande kultur. Schein (2010) 

menar att arbetet och resultatet med att forma en sådan kultur kommer färgas 

och påverkas av gruppens makrokultur, alltså till exempel den nationella 

kulturen. Makrokulturens underliggande värderingar såsom 

verklighetsuppfattning, relationer och människans natur kommer att spela in i 

hur gruppens egen kultur utvecklas.  



 

 

 

  33 (59) 

 

4 Empiri 
 

I empirikapitlet tar vi upp våra primärdata som handlar om fallföretagens 

organisationskulturer utifrån våra observationer och intervjuer.  

 

4.1 Företagen 
4.1.1 Famero Industri AB 
Famero Industri AB startade for drygt 30 år sedan och har 13 anställda i sin 

fabrik i Växjö. Företaget verkar som underleverantörer till flera företag och 

tillverkar olika sorters komponenter till dem. De ser sig själva som ett 

legoföretag som skall erbjuda olika komponenter av olika material. Anders 

Norling som är VD i företaget beskriver organisationen som ett 

familjeföretag där de flesta anställda har varit kvar i företaget många år och 

därmed känner varandra väl. Fabriken består till mesta dels av en stor lokal 

med stora maskiner för att tillverka komponenterna. Sedan finns de även 

några kontor som är till för det administrativa arbetet (Famero Industri AB, 

2011). 

4.1.2 Lindab 
Lindab är en organisation som startades 1956 i Linhult, 1959 flyttade 

företaget till Grevie och registrerades vid den tidpunkten.  Företaget har 

sedan dess expanderat till 125 olika platser i 31 länder (Lindab Group, 2011). 

Lindab är en internationell koncern som strävar efter att erbjuda marknaden 

produkter och systemlösningar för att bidra med förenklat byggande och 

inomhusklimat. De både utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar 

sina produkter för förbättrande möjligheter för kunden och därmed uppnå ett 

högt kundvärde (Lindab, 2011). 
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Under vårt första möte med Lindab i Växjö kom informationen fram att det 

finns en filialchef som heter Christina Olofsson samt 10 andra medarbetar. 

Varje anställd har var sitt kontor med egna ansvarsområden samt att de har en 

mindre butik för kunder. Resten av Lindabs byggnad består av lagerförvar. 

Lindab fokuserar på att skapa långvariga relationer till sina intressenter och 

har ungefär 30 stamkunder som de byggt upp en stark relation med.  

4.2 Famero Industri AB 
När vi för första gången kliver in i Fameros industri lokaler välkomnas vi 

först av hunden Selma och därefter av VD Anders Norling, iklädd 

arbetarkläder och stålhätta-skor. Han berättar att han ofta jobbar både i själva 

verkstaden och inne på kontoret, eller som han själv uttrycker det ”jag är där 

det behövs”. Vi får en rundtur i lokalerna som bland annat består av ett litet 

kontor med tre rum där Norling har ett rum och i de andra sitter hans fru 

Kajsa och hennes syster som har hand om ekonomi och administrativa 

sysslor. Rummen är små och rymmer bara ett skrivbord och hylla för pärmar. 

Det var väldigt ljusa kontor och alla dörrar stod permanent öppna vilket 

visade att de vara bara att stiga på ifall någon ville något.  I Norlings rum 

finns ett större bord med fyra stolar där han tar emot kunder. På väggen 

hänger en Växjö Lakers tröja och Anders berättar för oss att han och hans fru 

är engagerade i klubben.  

Vidare kommer vi in i den stora verkstaden där all produktion sköts. 

Verkstaden består av flera stora maskiner och det står lådor med färdiga 

komponenter vid porten redo att transporteras iväg. Norling berättar hur 

produktionen fungerar och vi får gå runt och se hur de anställda arbetar med 

sina maskiner. De som jobbar i verkstaden arbetar i team men är själva 

ansvariga för varje order. De arbetar med ordern från början till slut och är 

ansvariga för resultatet. I verkstaden finns ett litet kontor där de anställda kan 

rita upp ordern de ska tillverka utan att störas för mycket av maskinernas 
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oljud. På övervåningen i byggnaden finns ett fikarum där personalen äter 

frukost och lunch, det är inrett med stolar och bord och ett mindre pentry. 

Små gardiner i fönstren samt dukar och blommor på borden gör lunchrummet 

hemtrevligt. Stilen i fikarummet är vardaglig och enkel. Som Norling skämtar 

”ni märker ju att det är mest män som jobbar här”. 

Under våra följande besök hos Famero registrerar vi en varm och familjär 

stämning, jargongen är bitvis grov men hjärtlig och det skämtas mycket 

mellan de anställda. Det är särskilt några av de som varit anställda länge som 

driver med varandra vilket göra att humorn är intern och personlig. Det märks 

att alla trivs med den öppna och skämtsamma jargongen på arbetsplatsen 

vilket gör att de flesta känner att de kan vara sig själva. Även om maskinerna 

för mycket ljud så står radion på som medför en trevlig ton.  I ett av hörnen 

finns en kyl och en fruktkorg dit de anställda kan komma och ta en dricka 

eller en frukt under dagens gång vilket verkas uppskattas av de anställda då 

fruktkorgen oftast är slut under dagen.  

De anställda i verkstaden jobbar under flextider och bestämmer därmed 

själva när de vill börja och sluta. Men vissa tider är bestämda såsom frukost 

klockan nio, lunch vid halv tolv och sen en eftermiddagsfika kvart över tre. 

Vi märker att dessa tider är väldigt viktiga för de anställda, de är alltid i tid 

till exempelvis frukosten och ingen jobbar frivilligt över en rast. Under 

pauserna diskuteras det mesta såsom aktuella händelser, sport och ibland tas 

arbetsrelaterade frågor upp såsom diskussion om ordern som tillverkas för 

tillfället. Vi märker att det är vissa personer som håller i trådarna och pratar 

mer och skämtar mer än andra. Men oftast är alla deltagande i diskussionen 

och lyssnar.  

Famero håller inga formella möten utan information delas oftast ut av 

Norling direkt till de som berörs av den. Vid enstaka tillfällen sker 

informationen under rasterna som en del av samtalsämnena då alla måste ta 
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del av informationen. Informationsdelningen är alltså ganska informell och 

Norling uttrycker under en intervju att han gjorde ett försök att införa 

formella möten. Där skulle all information om företaget och arbetet med 

tillverkningen och så vidare tas upp vid en viss tidpunkt. Det gav dock ett 

dåligt gensvar hos de anställda då de ansåg att de informella mötena räckte 

och de gick därför tillbaka till den informella versionen. Nu sker alltså 

informationen mer mellan de som berörs och sedan finns viss information om 

hur det går för företaget på en anslagstavla i lunchrummet där alla kan läsa 

om de vill. Vi lägger dock märke till att även om jargongen ofta är lättsam så 

är de anställda ändå seriösa då det gäller jobbrelaterade ämnen och tar den 

informationen på allvar då skämten tystas ner vid diskussion om arbetet. 

De flesta av de anställda på Famero har jobbat där i många år, vissa har varit 

med sen de första åren Famero startade, alltså sen 60-talet. Andra har varit 

där i 10-15 år och den som är nyast på arbetsplatsen har varit där i ca 7 år. 

Detta kunde vi märka av när vi observerade kulturen, eftersom alla jobbat 

tillsammans under så många år så var alla väldigt samspelta och stämningen 

och jargongen var väl etablerad. Därmed använder ett informellt språk 

gentemot varandra. De tilltalas till förnamn eller som de flesta har smeknamn 

såsom Nisse och Lasse. Norling nämner att det är en utmaning att hitta 

personer som passar in i företaget när de anställer eftersom personkemin 

måste stämma och personen som anställs måste kunna smälta in i den 

etablerade atmosfären. Han exemplifierar detta med en person som anställdes 

men som inte kunde anpassa sig till det sätt att arbeta och umgås på 

arbetsplatsen som de andra förväntade sig. Situationen blev ohållbar och 

personen lämnade sedan företaget. De anställda kände sig nästintill hotade 

och situationen blev väldigt obehaglig för dem vilket påverkade stämningen 

på arbetsplatsen väldigt negativt. Dock märkte Norling att gruppen blev 

starkare efter att personen lämnat företaget, de verkade uppskatta den 

relationen de hade mellan varandra inom gruppen mer.  
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En trivsam arbetsplats verkade vara något som är viktigt för de anställda på 

Famero. Även om de är olika vad gäller ålder, civilstånd och intressen så 

ordnas det olika aktiviteter under året såsom att de gemensamt går på Växjö 

Lakers hockeymatcher eller åker gokart. Detta för att stärka gruppen och göra 

något tillsammans utanför arbetsplatsen. Norling menar att det är svårt att 

ordna något som de alla vill vara med på men tycker ändå att när det blir av 

så uppskattas det av alla på arbetsplatsen. Det märks då det fortfarande talas 

mycket om gjorda aktiviteter långt efteråt.  

När vi studerade de anställda och även pratade med dem så framkom Norling 

som den självklara ledaren, de lyssnade på honom och uppskattade att han 

var ute och jobbade med dem i verkstaden och inte bara satt på sitt kontor. De 

behandlade honom som en i gänget och därmed kändes strukturen väldigt 

jämlik det vill säga inte ett så starkt hierarkiskt förhållningssätt. Att de 

anställda får eget ansvar över sin order var något flera uttryckte som något 

positivt på sin arbetsplats då de kände att ledningen litade på deras 

kompetens. Utöver Norling fanns det en person i verkstaden som vi märkte 

att många av de anställda gick till för råd och handledning i sitt arbete. Vi såg 

ofta den här personen stå och diskutera med någon av de anställda om olika 

moment i produktionen och hur det skulle göras på bästa sätt. Den här 

personen hade mest erfarenhet inom de flesta områdena i produktionen och vi 

märkte att han hade en speciell betydelse i organisationen.   

4.3 Lindab 
Vårt första möte hos Lindab börjar med att vi träffar filial chefen Christina 

Olofsson. Hon visar oss runt på kontoret som består av fyra stora rum och ett 

stort, luftigt och ljust fikarum. Varje anställd har ett eget kontor förutom de 

två killarna ute på lagret som delar ett kontor där. Inne i kontorsdelen finns en 

anslagstavla där varje anställd har sitt namn och under går det att läsa vad den 

personen ska göra den kommande veckan. Till exempel om någon ska vara 
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bortrest, få ett kundbesök eller annan information som kan vara bra att veta 

för de andra.  

Vidare i byggnaden finns ett stort lager med produkter där två yngre killar 

jobbar och de har som sagt ett eget kontor ute på lagret samt ett bord med 

stolar för kundmöten, där står även en kaffeautomat. I lagret finns även en 

liten butik där det säljs mindre produkter till hantverkare och andra företag. I 

buktiken hänger en Växjö Lakerströja som är signerad samt står det en radio 

på golvet för att få en lugn stämning. Vi registrerar redan under det första 

mötet att alla dörrar till kontoren står öppna och personerna inne på kontoren 

hejar trevligt på oss. Vi ser också att fikarummet är inrett med både soffa och 

ett stort runt bord med stolar samt tavlor, tv och annat som gör det 

hemtrevligt. Vi får veta att fikarummet används främst av personalen på 

raster men också vid möten och när kunder kommer på besök.  

Under våra följande observationer kan vi identifiera en avslappnad men 

professionell atmosfär, jargongen är lättsam men artig och det är ofta väldigt 

lugnt och relativt stillsamt på kontoret. De skämtar med varandra men inte på 

ett allt för grovt sätt.  De öppna dörrarna är kvar och medarbetarna 

kommunicerar ofta genom att prata med varandra direkt från sina platser, 

vilket bidrar till en informell informationsdelning. Det finns ett intranät som 

täcker hela organisationen hos Lindab där tydliga arbetsuppgifter finns 

tilldelade alla de anställda och där all kommunikation till hela företaget sköts, 

men kommunikationen emellan de anställda på kontoret där vi gör våra 

observationer sköts genom vardagliga samtal. Varje eftermiddag har de 

anställda en fikarast i fikarummet och vi märker att oftast är stämningen då 

väldigt lättsam, de skämtar med varandra och passar på att småprata om 

familjen, vänner, den kommande helgen och sådant. Ibland följer de upp 

dagens arbete och diskuterar olika lösningar men jargongen under rasten hålls 
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på en lätt och familjär nivå. De tilltalar varandra främst med förnamn men 

har även några smeknamn såsom exempelvis Pinnen.  

När vi studerar klädseln och klädkoden på Lindab så är det vanligt att bära 

vardaglig men vårdad klädsel, flera av männen bär ofta skjorta men det är 

inte så formellt som kostym eller kavaj. Ute på lagret bär killarna 

arbetarkläder då de ofta lyfter och arbetar med tunga material.   

Vi registrerar att det är Olofsson som har den övergripande kontrollen under 

det vardagliga arbetet, de andra lyssnar på henne och även om planering inför 

nästa dag och så vidare diskuteras fram emellan alla de inblandade så har hon 

alltid ett finger med i spelet. På kontoret sitter också regionchefen som 

naturligtvis också fungerar som en sorts ledare men han åker runt mycket på 

de andra kontoren och på grund av att han inte är på kontoret så ofta så 

märker vi att det ändå är Olofsson som de andra vänder sig till när de behöver 

råd eller vill diskutera något.  

När vi pratar med Martin Hansson som är en av säljarna så berättar han att 

kontoret har en väldigt nära relation till sina kunder. Lindab i Växjö har ca 

trettio kunder som kan ses som stamkunder och dessa blir nästan som en 

förlängning av arbetsplatsen. Under våra besök på kontoret och lagret så 

märker vi av en familjär stämning med kunderna, de kommer på frukost en 

gång i veckan och jargongen då är lättsam och trevlig. Martin berättar att han 

har nästintill en vänskapsrelation till flera av sina kunder och detta märker vi 

vid kundmötena i hur de pratar med varandra och så vidare. Det händer även 

att de gör aktiviteter med kunderna såsom exempelvis afterwork vilket 

uppskattas av båda anställda och kunder. 

Sådana aktiviteter gör även bara de anställda på Lindab, till exempel 

afterwork och middagar. Även att det är en blandad ålder så fungerar kemin 

bra mellan dem. Flera av dem umgås också på fritiden, såsom att gå och träna 
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tillsammans. Vi lägger märke till att de även har en gemensam morgonrutin 

då de alltid samlas i fikarummet när de anländer till kontoret. De dricker en 

kopp kaffe, småpratar lite och läser tidningen samt går ibland igenom löst om 

hur dagen kommer att se ut. Att starta dagen tillsammans samlar gruppen och 

vi märker att stämningen blir mer familjär på det sättet.  

När vi pratar med de anställda så uttrycker de alla att de trivs på sin 

arbetsplats och det verkar finnas en uppskattning i att de anställda får sköta 

sitt eget jobb och ha ansvar över det. Men vi märker att de ändå 

kommunicerar mycket med varandra och diskuterar olika lösningar på 

problem och de verkar lyssna på varandras åsikter. Anton Andersson, en av 

de nyast anställda, menar att han kan gå till vem som helst av de andra om 

han behöver hjälp och att det är självklart att de hjälper varandra. Detta är 

något även Hansson håller med om, om de behöver hjälp ute på lagret så 

hjälper han till där. Även Christina nämner att hon hoppar in där det behövs 

om någon är sjuk, så långt hennes kompetens i området räcker till.  

4.4 Sammanfattning av Famero  
Symboler 

De symboler som vi har kunnat få fram genom våra observationer och 

intervjuer hos Famero är att både dem som jobbar på kontoret och i 

verkstaden har en informell klädsel, det vill säga de som jobbar i verkstaden 

har arbetskläder och de som jobbar inne på kontoret hyfsad ledig klädsel. 

Jargongen i företaget är lättsam och skämten är ganska grova men överlag så 

är stämningen väldigt familjär. Vi anser att både Växjö Lakers tröjan och 

radion i verkstaden är en symbol för deras intressen och gemenskap.  
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Hjältar  

De personer som framstått som en sorts förebild är VD Norling eftersom han 

har en ledande roll och den person som delar informationen mellan de 

anställda. Sen har vi även en informell ledare i företaget som har lång 

erfarenhet av företaget vilket vi observerat att de anställda lyssnar till. De två 

personerna är de som kommer att kallas hjältar och en viktig del för de 

anställda i företaget.  

Ritualer 

Ritualer som vi sett är de raster som förekommer under dagen samt några 

informella möten under arbetets gång. Till rasterna kommer alla i tid och det 

är en skämtsam stämning där även jobbuppgifter kan komma på tal. De gör 

alltså att möten och raster sammanfaller och blir en gemensam ritual. 

Ledningen försöker även främja den interna gemenskapen ytterligare genom 

aktiviteter efter arbetstid såsom afterwork eller gå på hockeymatch.  

Värderingar  

De värderingar vi har kunnat observera under denna period är att de anställda 

prioriterar bra stämning på arbetsplatsen vilket menas att alla respekterar 

varandra och att de anställda kan vara sig själv på arbetsplatsen. En annan 

värdering som företaget har är att de anställda ska få ha så mycket frihet som 

möjlig och att de själv har ett ansvar för sin uppgift då de anses mest 

effektivt. De är alltså väldigt flexibla och kan anpassa sitt arbete efter 

varandra. En annan värdering som har observerats är relationen till ledningen, 

att förhållandet mellan ledningen och de anställda är jämlikt och icke 

formellt. De vill alltså att alla skall vara på samma nivå och inga 

översittartyper.  
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4.5 Sammanfattning av Lindab 
Symboler 
De symboler som har observerats är att klädseln på arbetsplatsen är informell 

men vårdad. De som sitter på kontoren har vardaglig klädsel och de andra ute 

på lagret har arbetskläder. Jargongen hos Lindab är lättsam och men ändå 

ganska artig. Atmosfären är stillsam och trevlig och alla känner varandra väl. 

Andra symboler som vi kunnat observera är även här en Växjö Lakerströja 

samt att de lagt mycket tid och pengar på att få ett fräscht och hemtrevligt 

fikarum.  

Hjältar 
Den person som vi kunnat identifiera som en sorts ledare är filialchefen 

Olofsson som har koll på alla delar i verksamheten. De andra anställda 

lyssnar på henne och rådfrågar ifall de är någon oklarhet.  

Ritualer 
De ritualer som förekommer under dagen är morgon fikan där alla samlas och 

diskuterar vad som kommer hända under dagen. De har även 

eftermiddagsfika de det diskuteras blandade områden och även jobbrelaterade 

diskussioner. Även här är stämningen lugn och familjär. För att få ihop 

gruppen med olika åldrar brukar de anordna afterwork både med och utan 

kunder för att få ihop gemenskapen.  

Värderingar  
De värderingar som vi kunnat observera hos Lindab är att de anställda skall ta 

hänsyn till varandra. Exempelvis om någon har lånat något skall saken läggas 

tillbaka på samma ställe annars skapar de irritation hos den andre. En annan 

värdering som finns i företaget är att de kan anställda är flexibla och hjälper 

varandra om de behövs samt även jobbar över om de skulle behövas. Alltså 

att de är anpassningsbara i sitt arbete och jobbar tillsammans fast med ansvar 

över olika områden.  En sista värdering vi identifierat är att även att det är 

hyfsat stor åldersskillnad mellan de anställda så försöker ändå alla vara på 

samma nivå oavsett titel eller ansvarsområde. 
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5 Analys 
 

För att kunna fastställa om de två företagskulturerna är unika så har vi gjort 

en konkret jämförelse av de olika lagren som Hofstede och Hofstede (2005) 

Lökdiagrammet består av.  

 

5.1 Jämförelse av Symboler 
Symboler 

 Famero Lindab 
Klädsel Informell Informell 

Kontor Öppna men mindre, lite 
stökig 

Öppna och stora, ordning och 
reda 

   
Fikarum Enkelt och hemtrevligt Ljus, fräsch och modern 

Jargonger Grova skämt, använder 
förnamn och smeknamn 

Artig, använder främst förnamn 
men smeknamn kan förekomma 

Övrigt  Poster, broschyrer 
 

Enligt Hofstede och Hofstede (2005) Lökdiagram så är symboler placerade 

under de sedvänjor som finns i företaget och därmed utgör en del av kulturen. 

De kan exempelvis vara ord, bilder eller gester som kan komma till uttryck i 

företaget. Det vi har observerat under denna period är att när de kommer till 

sättet att tala till varandra används de ofta smeknamn hos Famero såsom 

Nisse och Lasse. Det tyder på en mycket avslappnat stämning och att de 

känner varandra så pass väl att de kan använda sig av smeknamn. Även 

gruppspråket i de dagliga interaktionerna mellan de anställda är mycket 

vardagligt och det förekommer även svordomar för att uttrycka sig extra 

mycket i konversationerna. Hos Lindab däremot används ett lite mer vårdat 

språk fast det kan även där förekomma smeknamn såsom exempelvis Pinnen. 

Men överlag så är språket i konversationerna vardagliga. Som Schein (2010) 

säger är de viktigt för en grupp att skapa ett mönster över hur de dagliga 
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interaktionerna skall gå till och som fungerar för alla. De har vi observerat 

genom sättet de pratar med varandra och hur interaktionen fungerar i kulturen 

på de två företagen.  

När de kommer till jämförelsen av klädsel i de båda företagen så är de väldigt 

lika förutom när det kommer till VD Norling på Famero. Klädseln hos de 

båda är arbetskläder i lagret och verkstaden medan de som sitter på kontoren 

har en mer vardaglig klädsel, såsom jeans eller kjol och en tröja eller skjorta. 

Men Norling som jobbar både på kontoret och i verkstaden har sina 

arbetskläder på sig även om han sitter på kontoret en dag. Detta för att han 

skulle kunna behöva rycka in och hjälpa till i verkstaden. Men genom denna 

informella klädsel som finns både hos Famero och Lindab skapar de en sorts 

bekväm atmosfär.  

När de kommer till inredning och hur lokalerna ser ut så har Lindab satsar 

mer på en modern och ljust kontor samt fikarum. Det är stora fönster, mycket 

gröna växer och även en TV i fikarummet. Det syns att detta rum är viktigt 

för de anställda och därmed har de lagt ner tid och pengar för att få de fräsch.  

Däremot har Famero en mer hemtrevlig och avslappnad miljö då de kanske 

inte gör nått ifall de skulle vara lite stökigt eller smutsigt. Fikarummet har 

små fönster, några dukar på borden och enkla bord och stolar. Det visar att 

Famero inte lagt så stor viktig på hur just fikarummet ser ut då de anställda 

känner sig mer bekväma i en sådan miljö och eftersom verkstaden i sig är 

skitig så fungerar de kanske inte med ett vitt och jätte modernt fikarum. Så 

själva lokalerna skiljer sig ganska mycket åt mellan företagen.  

En annan symbol som Hofstede och Hofstede (2005) tar upp är hur jargongen 

är mellan anställda i företaget. De menas med hur interaktionen i både hur 

gruppspråket och yrkesspråket fungerar. Hos Famero så är jargongen väldigt 

lättsam och de kan skämta om både jobbet och privatlivet. Eftersom alla har 

jobbat i företaget minst 7 år så känner de varandra väl och skapat denna 
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skämtsamma och öppna jargong tillsammans vilket gör att de flesta känns 

trygga med det. De nya som kommer in i företaget såsom som är praktikanten 

hos Famero gjorde så passade denna jargong honom väl och han kom snabbt 

in i gruppsammanhållningen. Men för de som inte klara den öppna jargongen 

kan de vara svårt att ta sig in i den sammansvetsade gruppen. Till skillnad 

från Lindab som anses ha en mer lugn jargong där de uppför sig lite mer 

artig. Skämt förekommer också här men just jargongen i gruppen är mer lugn 

och familjär. Denna skillnad kan bero på att de anställda på Lindab inte har 

jobbat så länge tillsammans och det är större åldersskillnad mellan dem än de 

på Famero där alla är runt 40års åldern och uppåt.  

En annan symbol som syntes tydligt var att båda verkade uppskatta att alltid 

ha igång radion på arbetsplatsen, i både verkstaden hos Famero och i lagret 

hos Lindab. Vilket skapade en trevlig stämning och arbetarna gick ibland och 

nynnade på någon låt de kände igen.  

5.2 Jämförelse av Hjältar 
Hjältar 

 Famero Lindab 
Förebild Manlig VD Kvinnlig filialchef 
 Informell ledare  
 

I Lökdiagrammet var hjältar det andra skallagret vilket utgjorde de förebilder 

som kan kommas förekomma i kulturen. Dessa personer kan fungera som en 

sorts ledare som ger råd och som de anställda lyssnar extra till. Förebilder 

fungerar som en modell för uppförande hos de anställda. I Famero kunde vi 

identifiera VD Norling som en sorts förebild då han för de första både jobbar 

på kontoret och ute i verkstaden. Hans arbetsuppgifter försöker han sköta 

vilket är VD delen på kontoret samt vara en i gänget på golvet. Genom att 

också jobba i verkstaden utgör Norling en modell för hur arbetarna skall beter 

sig och uppföra sig i verkstaden och att de anställda tar sitt ansvar och gör sitt 
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jobb. Vi märkte att när Norling gav information om order eller liknade 

lyssnade de anställda väl och var de några problem gick de till Norling först 

Den andra hjälten vi kunde observera var en anställd som jobbat på företaget 

sen de startade. Han har lång erfarenhet av företaget och stor kunskap vilket 

gör att många anställda lyssnar och råd frågade denne person.  

Däremot har Lindab en kvinnlig förebild som är filialchefen Olofsson. Det 

märktes under observationerna att hon höll i många trådar och försökte ha 

koll på de flesta delarna som händer under dagens gång. Informationen 

mellan kollegorna gick oftast igenom Olofsson. Hon har nästan en mamma 

roll gentemot de yngre anställda då hon ibland kan komma ut till lagret och 

se till ifall de behövs städas så att det för inte var för stökigt varken i lagret 

eller butiken. Så vi har alltså sett att företagen har olika sorters hjältar men att 

de i grund och botten handlar om att det är en person som är en viktig del i 

företaget och verkar som en sorts förebild för övriga anställda. Därmed 

föredras olika typer av hjältar. Famero lutar sig mer åt de som är mest erfarna 

och kunniga medan Lindab till dem som är mest delaktig och vill ha ett finger 

med i alla processer. Samt att de är en manlig och en kvinnlig ledare, vilket 

Gherardi (1995) menar har betydelse för hur organisationskulturerna ser ut då 

de är starkt könsbundna.  

5.3 Jämförelse av Ritualer 
Ritualer 

 Famero Lindab 
Möte Infaller under fika Infaller under fika 
Rutiner Två tidsspecifika fikapauser Två fikapauser, mer flexibla 
Beteende Lättsamt Lugn, Jobbdiskussion 

Aktiviteter Afterwork, Gokart, 
Hockeymatch Afterwork, Middagar 

Deltagande 
i aktiviteter Relativt lågt Relativt högt 
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Ritualer är de gemensamma sociala aktiviteter som förekommer bland de 

anställda som har som har syfte till att stärka gemenskapen i gruppen. Det 

handlar även om hur själva interaktionen mellan anställda under dessa 

ritualer fungerar. Hos Famero så är som tidigare nämnt tiderna för fikapauser 

heliga. Alla kommer i tid till alla pauser under dagen och släpper jobbet helt. 

Under dessa stunder så är stämningen bra och vissa håller låda mer än andra 

vilket även är dem som skämtar mest av gruppen. Men de flesta deltar i den 

gemensamma diskussionen. Ibland delas gruppen upp och mindre 

diskussioner i smågrupper förekommer. Men även då fungerar 

interaktionerna ungefär lika. De är skämtsamt och de talar mycket om 

aktuella händelser i exempelvis Växjö. Några jobbrelaterade diskussioner om 

jobb förkommer också.  

I jämförelse med Lindab så är morgonmötet en viktig tidpunkt då de anställda 

går igenom vad som skall göras under dagen och vem som skall göra vad. 

Det kan antingen vara vem som skall ta emot en kund eller vem som skall åka 

och handla till eftermiddagsfikan. Den senare fikapausen är tiden inte så helig 

som hos Famero. Rasten tas när de går och de som jobbar i butiken får gå i 

omgångar då den aldrig kan lämnas tom. Men även denna rast uppkommer 

jobbrelaterade frågor och inte mycket om andra saker. Vilket vi kan se en 

skillnad då Famero inte alls tar upp många jobbrelaterade diskussioner om de 

inte anses som nödvändigt för stunden. Schein (2010) menar att det viktigaste 

är att gruppen har ett fungerande mönster av dagliga interaktioner och 

aktiviteter som skapar en sammanhållen grupp. Genom detta skall även 

arbetet fungera bättre vilket vi observerade att båda företagen har en väl 

fungerande grupp.  

De förekommer även gemensamma aktiviteter efter arbetstid hos båda 

företagen för att få en bättre gemenskap och för Lindab har det fortfarande  

syftet till att lära känna varandra. För Famero handlar det mer om att 
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upprätthålla gemenskapen. Så aktiviteterna uppkommer av olika skäl men för 

samma syfte, att skapa en gruppsammanhållning. Dock hade vi inte möjlighet 

att se hur de beter sig under dessa ritualer. Men vi kunde under intervju förstå 

att för Lindab så var detta mycket uppskattat och de visades genom att de 

flesta alltid deltog i dessa event. Däremot Famero så var deltagandet mindre 

och intresset att även umgås på fritiden var inte intresset lika stort. För dem 

som faktiskt deltog i det senaste eventet tyckte de var en mycket bra aktivitet 

och att de förstörde att inte flera kunde offra en kväll för arbetsgänget.  

Alla dessa delar som hittills tagits upp ur Lökdiagrammet är de som tillhör de 

sedvänjor som finns i företaget. Förstås är det inte alla sedvänjor men några 

av de som vi observerat och uppmärksammat mest.  

5.4 Jämförelse av Värderingar 
Värderingar 

Famero Lindab 
Frihet, flexibilitet Frihet 
Eget ansvar Eget ansvar 
Jämlikt mellan ledning och 
anställda 

Jämlikt mellan ansvarig och 
anställda  

 

De värderingar vi har kunnat genomskåda under denna tid hos de anställda på 

Famero är att de värderar deras flexibilitet och frihet väldigt högt. Alla talar 

gott om att de har mycket frihet vilket de syftar på exempelvis att deras 

jobbtider är flextid vilket de själva ansvarar för. Även att de har eget ansvar 

om deras egna ordar som visar att ledningen litar på dem. Det är alltså ingen 

strikt kontroll eller styrt vilket uppskattas hos de anställda. Hos Lindab gäller 

samma princip att de anställda tar sitt eget ansvar över sitt arbete och ser till 

att de får de gjort. Det är inte heller här strikt styrning utan ledningen litar på 

sina anställda vilket ger dem en viss frihet samt ansvarstagande.  
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En annan värdering som genomsyrar företagen är att de behandlar varandra 

jämlikt oavsett vilken titel de har i företaget. För även om Norling är VD, så 

jobbar han både i verkstaden och på kontoret och därmed försöker få en lik 

relation till de båda avdelningarna. De anställda i verkstaden ser honom som 

en i gänget mer än en VD som bossar över dem. Detta kan ses exempelvis på 

sättet de talar till varandra vilket är väldigt informellt och det skämtas mycket 

även med VD. Detta kunde vi även se hos Lindab då de talar vardagligt till 

alla anställda och ingen behandlas annorlunda från någon annan. Även om 

det är hyfsat stor åldersskillnad mellan de anställda och de har jobbat allt från 

1 år till 10 år på företaget så håller de en jämn nivå mellan varandra.  

Slutligen så har alla anställda på både Famero och Lindab en värdering om att 

de är viktigt att alla trivs i gruppen och därmed på sin arbetsplats. Det 

märktes på båda arbetsplatserna att de anställda är måna om varandra och 

bryr sig om varandra. Då exempelvis det hördes under fikaraster då det tas 

upp allt från jobb till privatliv, hur jobbet fungerar, om det behövs hjälp, hur 

det är hemma, hustrun mår bra och vice versa.  
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6 Diskussion 
 

I diskussionen kommer vi diskutera vad denna jämförelse säger oss och vad 

våra fynd kan bero på. 

 
Vad säger då denna jämförelse? En företagskultur kan enligt Bang (1999) 

påverkas av olika saker såsom människor, omgivningen och andra processer i 

företaget. Människorna har enligt Hofstede och Hofstede (2005) redan i tidigt 

stadie skapat sig värderingar om sig själva och dess omgivning. Genom att de 

redan har värderingar innan de kommer in i ett företag gör de att kulturen 

som skapas av de anställda ligger i grund till de värderingar som personerna 

har sen tidigare. Därmed kan det finnas en förklaring till att värderingarna i 

de båda företagen är väldigt lika och att de i grund och botten har samma 

värderingar men att de uttrycker sig på olika sätt. Värderingarna kan påverkas 

mycket av den nationella kulturen vilket i detta fall är svensk kultur. Det kan 

också leda till att de anställda på Famero och Lindab har i grund och botten 

lika grundvärderingar, som då oftast är omedvetna eller tas för givet. De kan 

alltså även vara lokala värderingar som påverkar de två företagen och gör 

dem lika. Eftersom människor byter arbetsplats så kan oskrivna värderingar 

spridit sig både mellan företagen och i företagen. Men eftersom att de kan 

uttryckas på olika sätt så gör de att de andra lagren ur Lökdiagrammet kan bli 

olika. Eftersom värderingarna är kärnan i allt så genomsyrar de värderingarna 

i resten av lagren och kommer i uttryck av olika slag. Såsom exempelvis att 

Lindab och Famero värderar högt sin fika vilket kan synas hos Lindabs 

symboler då de lagt ner mycket tid och pengar på att ha en fräscht fikarum. 

Famero har istället den ritualen att de anställda alltid kommer i tid till fikan 

och helst inte jobbar över den vilket visa att fikan är en viktig del av 

arbetsdagen.  
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För att komma tillbaka till unikhets perspektiv så handlar de om ifall en 

företagskultur kan vara unik. Det menas att ett företag har helt olika 

värderingar och unik sätt att agera i ett företag gentemot andra företag. Som 

nämnts tidigare så skriver Barney (1986) att ett företags egna unika bakgrund 

och historia, tillsammans med de olika personligheterna som arbetar där 

bildar en unik kultur. Kulturen i företaget speglar alltså organisationens 

alldeles egna historia. Även Sun (2008) menar att varje företag har sin egen 

uppsättning av normer och värderingar som gör deras kultur unik. Våra 

studier av de två företagen visar att kulturen hos de båda skiljer sig åt på en 

del punkter, precis som den borde göra enligt tanken om en unik kultur. Men 

vi har också registrerat många likheter, bland annat i kulturernas värderingar. 

De båda företagen har ju varsin bakgrund, historia och olika människor som 

jobbar där, men deras kulturer har ändå många gemensamma drag vilket går 

emot vad exempelvis Sun (2008) menar om att varje företag har sin egen 

uppsättning värderingar och normer.  

Om vi gör en sammanställning av denna jämförelse så ser vi att de båda 

företagskulturerna har många likheter såsom exempelvis ritualer och även de 

värderingar som vi observerat.  Men även så finns det olikheter mellan 

kulturerna såsom manlig och kvinnlig hjälte dvs. ledare. Såsom Gherardi 

(1995) uttrycker att företagskulturen är starkt könsbunden och även de som 

särskiljer dem åt. I detta fall så skiljer sig som sagt ledarna åt i de båda 

företagen, Lindab har en kvinnlig chef och Famero har en manlig chef. Det 

har som tidigare nämnts gjort en studie där det framkom att styrningen 

mellan kvinnor och män skiljer sig åt och därmed påverkar företaget olika. 

De kom då fram till att manliga ledare är mer tävlingsinriktade och lite mer 

tuffa i sin ledarstil medan kvinnliga ledare var mer känslosamma och passiva.  

Som vi kunde se hos Famero som har en manlig ledare är att det är viktigt att 

de anställda gör sina arbetsuppgifter och tar ansvar för sitt område. Även den 
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skämtsamma jargongen kan dras till ledaren då det är accepterat med denna 

stämning och alla män i verkstaden trivs med det. Jämfört med Lindab som 

har en kvinnlig ledare är jargongen mycket lugnare och det är ordning och 

reda på jobbet. Detta betyder att de skillnader som vi fått i vår jämförelse kan 

bero på att företagen är styrt av en kvinnlig och en manlig ledare. Såsom 

Eriksson-Zetterquist m fl. (2006) tar upp så är kön någon som konstrueras i 

organisationen och anställda får därmed en viss roll beroende deras kön. 

Genom att Lindab har en kvinnlig chef har hennes roll influerat en feminin 

ton i kulturen medan Famero med sin manliga ledare har en mer maskulin 

atmosfär i organisationen.  Organisationen har alltså påverkat deras roll som 

ledare genom att skapa könsbundna roller och ledaren själv har influerat 

företaget och kulturen med sin ledarstil.  
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7 Slutsatser 
 

I slutsatserna kommer vi presentera vårt resultat utifrån vår analys och 

diskussion.

 
När vi läste in oss på området förvirrades vi av de motsägelsefulla åsikterna 

om att företagskultur skulle vara något unikt samtidigt som att andra påstod 

att kulturen är lika varandra. Under början av undersökningen tyckte vi att de 

två företagen verkade väldigt olika och hade svårt att urskilja några egentliga 

likheter, men under tidens gång blev det mer och mer tydligt att de 

grundläggande tankebanorna hos de båda företagen ändå var ungefär 

detsamma.  

När vi studerade och sorterade våra intryck från de båda företagen blev det 

mer klart att de yttre lagren av ”löken” det vill säga symboler, hjältar och 

ritualer skiljde sig från varandra en del. Till exempel såg lokalerna olika ut, 

fikaritualerna hade vissa olikheter och även företagens förebilder skiljde sig 

åt. Men när vi analyserade företagens värderingar, alltså hjärtat av löken så 

kunde vi se gemensamma drag. Båda företagen värderade ett trivsamt och 

avslappnat arbetsklimat och respekt för varandra samt frihet och eget ansvar i 

sitt arbete. 

Från dessa iakttagelser fick vi fram svaret på vår frågeställning om ifall två 

företag från samma land och lokal område kunde ha varsin unik 

företagskultur. Vårt svar lyder att en företagskultur kan verka unik och 

väldigt olik en annan då de yttre lagren, alltså sedvänjorna, medvetet kan 

formas och göras olik de andra företagen på marknaden. Men de 

underliggande värderingarna hos varje person som arbetar i företaget kan 

komma att färga de värderingar som råder hos organisationen. Dessa 

värderingar kommer från samhället och den större makrokulturen som omger 
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företaget och därför så kommer de värderingarna likna varandra emellan 

organisationer inom samma land. Det kan även finnas lokala värderingar som 

påverkar kulturen på detta sätt.  

Detta gör att symboler, ritualer och hjältar kan verka olika eller till och med 

unika, men i grund och botten har de ungefär samma betydelse för företaget, 

alltså värderingar som kommer med dem är väldigt lika. Men dessa olikheter 

kan komma ifrån att de har olika ledare som styr företaget, en manlig och en 

kvinnlig. Som diskuterat i analysen så har det maskulint styrda Famero skiljt 

sig från de feminint styrda Lindab i de yttre lagren. Detta kan bero på att 

ledarna har formats i sin ledarroll efter vad som förväntas av dem som man 

och kvinna. Den sociala konstruktionen av kön som skapas inom respektive 

organisation har formats deras ledarstil och därmed influerat resten av 

organisationen.  

Så för att sammanfatta: Företagskulturer kan ha unika drag i de yttre och mer 

synliga aktiviteterna, men de grundläggande värderingarna och 

uppfattningarna var mer lika än vad vi trodde. Utifrån denna studie så blir 

svaret på vår forskningsfråga att företagskulturerna inte är unika, då många 

likheter kunde urskiljas.  
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8 Reflektioner 
 

I våra reflektioner kommer vi föra en diskussion om vårt resultat samt idéer 

om vidare forskning. 

 
Våra slutsatser vi dragit från vår studie var att om det utgås från att en 

företagskultur består av flera lager så visade det sig att de yttre lagren skiljde 

sig åt mellan våra fallföretag medan de inre lagren var mer lika. Vi kunde 

alltså se att delar av kulturen som utgjorde symboler, hjältar och ritualer 

skiljde sig åt medan de underliggande värderingarna var väldigt ungefär 

detsamma.  

Anledningarna till detta kan naturligtvis vara många men efter att ha satt oss 

in i ämnet företagskulturer har vi några tankebanor till vad våra fynd kan bero 

på. De yttre lagren av kulturen som utgör sedvänjorna är något som är relativt 

lätt för andra företag att se och därmed härma eller göra tvärtemot. Genom att 

medvetet skilja sig från vad andra företag gör kan en organisation verka 

speciell och unik. Drivkraften till att försöka skilja sig från andra företag och 

skapa helt egna sedvänjor kan vara att försöka skapa sig en konkurrensfördel 

och differentiera sig. Vi tror också att olikheter mellan företags sätt att 

interagera och kommunicera kan bero på om de har en kvinnlig eller manlig 

ledare. Förebilden, hjälten, i en organisation påverkar och sätter standarden 

för hur de anställda förväntas uppföra sig. Beroende på om denna förebild är 

kvinnlig eller manlig kan påverka hur kulturen formas.  

Men som vi tidigare nämnt är varje organisation omgiven av en kontext, den 

nationella kulturen. Den nationella kulturen som människor lever i formar 

dem ända från barnsben och därmed har grundläggande värderingar 

implementerats redan i tidig ålder. Detta är något som människor sen bär med 

sig in i organisationerna de arbetar för. Värderingarna som på så sätt kommer 
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in i företagen färgar den kultur som formas och smälter in i 

företagskulturerna. Det är därför vi tror att de grundläggande värderingarna i 

företagskulturer liknar varandra mellan företag från samma nation. De är helt 

enkelt en spegling av den nationella kulturen.  

Vår slutliga reflektion är att när det talas om unika kulturer och även när 

företag själva beskriver sin kultur som unik så handlar det i själva verket om 

de yttre lagren. Men när det kommer till kärnan av kulturerna, alltså 

värderingarna så är de egentligen väldigt lika. 

Vidare forskning 

Givet våra tankebanor kring vad våra slutsatser kan bero på finns det också 

förslag till vidare forskning. Vi föreslog alltså att anledningen till att 

företagskulturers grundläggande värderingar liknar varandra är att de är 

färgade av den nationella kulturen. Vidare forskning skulle kunna tänkas vara 

att undersöka i hur stor utsträckning den nationella kulturen eller lokala 

kulturen påverkar organisationskulturer. Vi drog slutsatsen att de yttre lagren 

av kulturen kan vara unika men att de grundläggande värderingarna är 

ungefär likadana.  

Ytterligare vidare forskning kan vara att undersöka djupare hur manliga och 

kvinnliga ledare påverkar företagskulturen. På så sätt få en genomgående 

forskning om hur könsroller spelar in i företagskulturen. Även att undersöka 

hur den befintliga kulturen påverkar i skapandet av den sociala 

konstruktionen kön.  
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Bilaga 1  
Semi-strukturerade intervjufrågor 
 

1. Hur skulle du beskriva er stämning och miljö i företaget? 

2. Kan du nämna tre viktiga värderingar som företaget har?  

3. Finns det någon person som har ledarrollen bland de anställda? 

4. Görs det andra aktiviteter i företaget för att främja gemenskapen? 

5. Hur tycker du att era möten fungerar? 

 

 


