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Sammanfattning 
 
 
De flesta teoretikerna som forskar kring företagskultur och möjligheterna att förändra en 

sådan menar att det går, men att det kan vara svårt pga. många olika orsaker. En stark 

företagskultur med starka värderingar anses bidra till en god arbetsmiljö och därmed en hög 

effektivitet. Vi har i denna studie undersökt om en företagskultur går att förändra och påverka 

av företagsledningen. Vi utförde en strukturerad enkätstudie på SEB Kort AB där nya 

värderingar infördes 2002. Undersökningen visade att företagsledningen hade lyckats påverka 

kulturen då respondenterna i huvudsak var positivt inställda till Core Values, dess effekter på 

organisationen, de själva och kollegorna samt att de delade värderingarna. Svarsfrekvensen 

var endast 65 procent, vilket kan anses vara ett ganska stort bortfall varför vi har valt att se 

denna undersökning som en förstudie. Vi har dock med hjälp av jämförelser mellan de 

respondenter som besvarat enkäten och information om alla anställda på SEB Kort försökt 

mäta validiteten, vilken utifrån denna jämförelse verkar vara ganska god. Med det stora 

bortfallet i åtanke måste vi ändock vara försiktiga med att dra slutsatser till hela SEB Kort. 

 
 
Abstract 
 
Most scientists within the field believe that it is possible to change a corporate culture, 

although most agree that it is difficult due to a lot of different reasons. 

 

A strong corporate culture with firm values is generally considered to add to a good and high 

efficient working environment. The aim of this study was to investigate whether or not it is 

possible for a company management to influence and change a corporate culture. The study 

was performed as a structured questionnaire survey at SEB Kort AB, where new core values 

were introduced in 2002. 

 
The survey showed that the company management had managed to influence the culture since 

the interviewees to a high degree shared the core values and were in favour of their effect on 

the organisation, the employees and the colleagues. Since only 65 percent of the survey 

recipients completed their forms, we have chosen to regard this survey as a pre-study. By 

comparing the completed forms with information regarding all employees at SEB Kort we 

have tried to estimate the validity, which according to our estimation is rather high. In view of 

the high drop out rate, conclusions drawn from the study cannot be considered valid for all of 

SEB Kort. 
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1. Inledning 

Företag och organisationer definieras ofta som komplexa sammanslutningar av människor 

med gemensamma mål. I teorin kring organisationer och organiserande ligger 

koncentreringen framför allt kring tre huvudteman: struktur, processer och kultur. Att det är 

just dessa teman som organisationsforskare fokuserar på beror på att de anses vara några av de 

viktigaste delarna av organisationer. Organisationens struktur är källan till många andra 

grundläggande fenomen, vilka definierar organisationen och dess särdrag. Forskning som 

utförs inom ramen för detta tema är bl. a. strukturanalyser och strukturförbättringar. 

Processerna inom en organisation är även dessa en stor förklaring till den enskilda 

organisationens utmärkande egenskaper. Begrepp som studeras inom ramen för processer är 

t.ex. beslut, interaktion, ledarskap och konflikter. Organisations- och företagskultur är ett 

ämne som framförallt på senare år har börjat studerats allt mer av forskare. Inom 

kulturbegreppet är det speciellt frågor kring organisationens värderingar, normer, språk, 

symboler, ledare och motivation som studeras.1 

 

Kulturen är en del av det fundament som håller samman organisationen. När vi studerar en 

företagskultur kan det bli möjligt att förstå saker som kan te sig obegripliga ur ett rationellt 

perspektiv. Det kan handla om riter som ytligt sett inte driver företaget framåt, men som 

bidrar till att skapa en vi-känsla hos de anställda och därigenom medverkar till att öka 

motivationen.2 Företagskulturen verkar också som en symbol för vad företaget vill ska synas 

utåt och sammanfattar vad företaget står för, om företaget visar en sak inåt är det lättare att 

visa samma sak utåt.3 Symboliken som företaget skapar med hjälp av företagskulturen knyter 

rätt människor till företaget och gör att de som inte delar budskapet söker sig bort. Kulturen 

kan även locka kunder som tror på företagets budskap. En bristande kultur kan däremot leda 

till vantrivsel bland medarbetarna och att de avslutar sin anställning i företaget. En hög 

personalomsättning kan resultera i att företaget förlorar värdefull kunskap och det gör det 

svårare att bygga upp en bra kultur, vilket kan bero på att en korttidsanställd inte identifierar 

sig med sitt arbete i lika hög grad som långtidsanställda vanligtvis gör. Om organisationen 

dessutom är komplex med verksamhet på olika platser i Sverige, Europa eller världen kan det 

vara lämpligt att försöka skapa en gemensam kultur för alla kontor, då gemensamma 

värderingar och rutiner underlättar samarbete4. Den bidrar även till att en gemensam, 

                                                   
1 Bakka J. Et al., 2001 
2 Mabon H., 1992 
3 Abrahamsson B. Et al., 2000 
4 Senge P.M., 1995, Krona H. et al., 1997 



 

  5     
  
 

internationell image skapas. Ett konsekvent beteende som grundar sig i samma värderingar 

kan därmed göra företaget mer lönsamt. 

 

1.1. Bakgrund 

Under 2002 fattade SEB:s koncernledning beslut om att införa ”SEB Core Values” i hela -

koncernen. Med Core Values menade de gemensamma grundläggande värderingar att utgå 

från – en gemensam företagskultur. Det var i mitten av september som ledningen började med 

implementeringen, då överföringen av de redan etablerade värderingarna i SEB 

transformerades till de nya Core Values systemet. Målet med hela Core Values projektet var 

att skapa ”ett SEB”.5 Implementeringen skulle vara färdig till hösten 2003 och en uppföljning 

skulle därefter göras. Ledningens filosofi var att ”We have to walk the talk”, vilket 

överensstämmer med de flesta teorier kring förändring av kultur och värderingar, dvs. att 

ledningen måste föregå med gott exempel och agera som de lär för att de anställda skall 

acceptera och agera på samma vis. De grundläggande värderingarna SEB-koncernen arbetade 

fram är de fyra följande; Professionalism, Engagemang, Kontinuitet och Ömsesidig respekt. 

Detta var alltså vad SEB skulle införliva i de anställdas medvetande. Då SEB Kort gjort ett 

antal uppköp i utlandet kom detta vid en passande tidpunkt då SEB Kort vid tillfället hade en 

rad olika företagskulturer i de olika delarna av organisationen. Dessa olika kulturer hoppades 

ledningen därmed skulle förenas för ett bättre samarbete. 

 

1.2. Problemdiskussion 

Uppköp och sammanslagningar av företag kan leda till slitningar inom organisationen när ett 

flertal olika kulturer, både företagskulturer och nationella kulturer helt plötsligt skall fungera 

bra tillsammans i ett samarbete. Konsensus bland teoretikerna verkar råda om att en stark 

företagskultur är bra för samarbetet inom organisationen.6 Ett program för gemensamma 

värderingar skulle införas i hela SEB-koncernen och också i dotterbolaget SEB Kort.  

Hur står medarbetarna i förhållande till dessa värderingar och vad säger teorin om detta är en 

del av de frågor som vi undersökt i denna uppsats för att komma fram till svaret på syftet, vad 

företagsledningen har för förutsättningar att påverka företagskulturen. 

Försöker ledningen införa en kultur som de flesta medarbetarna motsätter sig kan resultatet bli 

till nackdel för företaget, t.ex. genom att kompetent personal som inte håller med om 

värderingarna i den nya kulturen presterar sämre eller lämnar företaget. Även problem med 

                                                   
5 ”Corporate culture process” MAG 021209 – Internt Material SEB Kort AB. 
6 Senge P.M., 2003, Krona et al., 1997 
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t.ex. kulturdyrkare eller individer i de låga kategorierna i Senges rangordning över 

engagemang kan förekomma, en grupp som inte vill ta till sig den nya kulturen och verkar 

mot den i samarbetet med sina kollegor.7 Detta är något som kan vara viktigt att beakta och 

vara lyhörd för vid förändringarna. 

 

Kulturen i ett företag består av ett antal olika komponenter, såsom värderingar, speciella riter 

och ritualer, personliga kontakter, styrmetoder, belöningar och signaler8. Vissa av dessa 

implicit utifrån de explicita, SEB Kort har valt att ha fyra övergripande värderingar som allt i 

verksamheten skall avspeglas ur, alltså till stor del ett försök till implicit styrning utifrån den 

explicita. Värderingar är enligt teorin en viktig, men svårgreppbar del av företagskulturen, då 

de anställdas värderingar inte alltid stämmer överens med organisationens samt det faktum att 

begreppet värderingar i sig är en aning oklart.9 En fråga som vi då kan ställa oss vid 

undersökningen av huruvida företagsledningen kan påverka kulturen är om de anställda är 

medvetna om att kulturen påverkas då det till viss del sker på det implicita viset. Det kan 

också finnas anledning att tro att cheferna uppfattar styrningen av kulturen på annat vis än de 

anställda, t.ex. för att de kanske är mer införstådda i vad som händer i förändringsarbetet och 

vad företaget är ute efter. Syftet med försöket att påverka/skapa en ny företagskultur inom 

SEB Kort är att skapa en ökad effektivitet och ett bättre samarbete inom organisationen. 

 

1.3. Syfte 

Syftet med arbetet är att analysera förutsättningarna för en företagsledning att förändra 

företagskulturen inom organisationen. 

 

1.4. Avgränsningar 

Vi kommer att avgränsa arbetet till att undersöka SEB Korts Stockholmskontor. Vi kommer 

inte att ta hänsyn till individuella visioner och utvecklingsmöjligheter i denna organisation, då 

även detta fenomen är så pass stort att det i sig är ett helt projekt. De bitar vad gäller 

individuell utveckling är endast de som är direkt kopplade till företagets utveckling. 

                                                   
7 Abrahamsson B. Et al., 2000 
8 Mabon H., 1992, Ljungström K., 1996, Abrahamsson B. Et al., 2000, Ahrne G. Et al, 1999 
9 Abrahamsson B. Et al., 2000 
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2. Metod 

Vi har för avsikt att göra en kvalitativ undersökning för att ta reda på vad företagsledningen 

har för förutsättningar att påverka en företagskultur. I detta kapitel motiveras valet av metod 

och vetenskapliga synsätt som påverkat inriktningen av undersökningen förklaras. 

 

2.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två vetenskapliga synsätt, positivism och hermeneutik, vilka skiljer sig åt ur flera 

grundläggande aspekter. Positivism utgår ifrån det naturvetenskapliga perspektivet och 

förordar användning av dess metoder, exempelvis statistisk behandling. Vidare är det bara 

sådant som kan uppfattas via sinnen som är kunskap enligt det positivistiska synsättet, 

forskaren skall vara objektiv och värderingsfri. Kunskap uppnås enlig denna syn genom 

insamling av fakta ur vilken det går att finna lagmässiga regelbundenheter.10 Positivismens 

motpol är hermeneutiken, vilken är en åskådning som bygger på tolkning och förståelse. Inom 

positivismen och den kvantitativa forskningen är orsak – verkan - samband något som 

eftersöks, vilket bennämns kausalitet.11 Orsak – verkan - tänkande är något som 

hermeneutikerna avvisar eftersom de främst är ute efter förståelse.12 

 

Vår uppsats grundar sig främst på en hermeneutiskt grund, då vi i första hand skall tolka det 

vi undersöker. Vid konstruktionen av enkätinstrumentet var vi tvungna att tolka teorierna för 

att kunna utforma frågorna. När frågorna var nedskrivna försökte vi fundera över hur 

respondenterna skulle tolka dessa frågor och utifrån det lämna sina svar. När enkäterna 

samlats in tolkade vi de svar vi fått för att på så vis utröna om företagsledningen kan påverka 

kulturen.  

 

Positivismen förespråkar vidare en åtskillnad mellan fakta och värderingar medan 

hermeneutiken förespråkar det motsatta, dvs. enhet mellan fakta och värderingar. Vidare 

måste en hermeneutisk forskare ha en förförståelse för det denne skall studera. Andersson 

menar att när sociomateria studeras rör sig forskaren inom den hermeneutiska åskådningen, 

varför vi har funnit det lämpligt att välja denna grund för vår studie då vi studerar människor 

och dess beteende. 13 

 

                                                   
10 Bryman A., 2002 
11 Ibid 
12 Andersson S., 1979 
13 Andersson S., 1979 
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2.2. Forskningsstrategi  

Den kvalitativa ansatsen karaktäriseras av förståelse för hur människor upplever sig själva och 

den värld de lever i, medan den kvantitativa har positivismen som grund och bygger på 

mätning av olika företeelser i siffror. Den kvalitativa ansatsen används därför för att komma 

åt någonting som är subjektivt, det subjektiva måste alltså förstås och kan inte mätas.14 I den 

deduktiva metoden15, som enligt Bryman är en typiskt kvantitativ sådan16, riskerar forskaren 

att omedvetet sortera bort information som är intressant men som inte bekräftar den teori som 

valts som utgångspunkt till studien. När det gäller den induktiva ansatsen17, som enligt 

Bryman är en typiskt sett kvalitativ ansats18, har kritik istället riktats mot att den bygger på ett 

orealistiskt forskningsideal, då det är omöjligt att studera verkligheten utan att forskarens 

förutfattade meningar inverkar på urval och informationsinhämtning.19  

 

Enligt Esaiasson Et al. finns även en kombination av deduktion och induktion, vilken kallas 

abduktion. Abduktion innebär att forskaren utgår från redan befintliga teorier och använder 

dessa som referensram och förförståelse samtidigt som denne är öppen för ny kunskap om 

ämnet som förbättrar och utvecklar den befintliga referensramen. Genom att använda en 

abduktiv metod finns därmed en strävan efter att få en kontinuerlig samverkan mellan empiri 

och teori för att på så vis få en bredare grund att basera analys och slutsatser på.20 

 

Vår undersökning är närmast abduktiv, då vi kommer att använda oss av redan befintliga 

teorier för att förstå problematiken, men samtidigt kommer att göra våra egna tolkningar om 

hur företagsledningen har lyckats förändra företagskulturen. Valet av den abduktiva metoden 

motiveras främst av dess fördelar, som enligt Centerman Et al. är att den är mer inriktad på 

underliggande toner än övriga forskningsmodeller samt att den i högre grad inger förståelse. 

Övriga modeller är mer ensidiga och riskerar att begränsa forskarens handlingsutrymme.  

 

Vi kommer att undersöka hur ett urval av medarbetarna på SEB Kort uppfattar Core Values 

för att förhoppningsvis kunna läsa av vilka tendenser kring detta som finns i företaget. Vi 

kommer därmed inte att göra anspråk på att kunna generalisera resultatet utanför den aktuella 

populationen, dvs. SEB Kort.  

                                                   
14 Hartman J., 2004, 
15 Centerman M. Et al., 2005 
16 Bryman A., 2002  
17 Centerman M. Et al., 2005 
18 Bryman A., 2002  
19 Centerman M. Et al., 2005 
20 Esaiasson P. Et al., 2003 
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Det är viktigt att påpeka att de utgångspunkter som vi diskuterat är svåra att finna som 

renodlade situationer i verkligheten. Hermeneutiken och positivismen, kvalitativ och 

kvantitativ metod, går alla till viss del ihop, vilket beskrivs ovan i vår diskussion. Då 

undersökningen och dess syfte främst faller inom ramen för kvalitativ forskning hävdar vi att 

slutresultatet av denna uppsats kommer att vara just kvalitativt. 

  

2.3. Tillvägagångssätt 

Då en av uppsatsförfattarna tidigare gjort en mindre undersökning på SEB Kort hade vi 

förkunskap om projektet med Core Values. Eftersom personalchefen varit ansvarig för 

införandet av dessa på SEB Kort kontaktade vi honom för att diskutera om vi fick tillstånd att 

skriva en uppsats om detta. När detta var förankrat med personalchefen gjorde vi mindre 

litteraturstudier för att på så vis skapa oss den förförståelsen för ämnet som vi behövde för att 

fortsätta arbetet. 

 

Personalchefen var till en början av arbetet kontaktad angående syftet med undersökningen. 

Samtidigt godkände han att vi fick kontakta personal i SEB Kort för att få våra frågor 

besvarade. Vi kom även överrens om att han skulle godkänna frågorna dessförinnan. Vid den 

inledande kontakten bad vi dessutom om skriftlig information som finns om verksamheten, 

företaget och deras Core Values för att på så vis skapa oss en förståelse för företaget och dess 

företagskultur. Vi hade en kontinuerlig kontakt med personalchefen under hela 

undersökningen för att på så vis säkerställa att vår information om företaget var tillräcklig och 

för att kunna komplettera den om så behövdes. Anledningen till detta är att vi har en abduktiv 

forskningsstrategi, vilket bl. a. innebär att vi reviderar informationen om så behövs. 

 

Informationen om de teoretiska utgångspunkter vi har inhämtades främst på olika bibliotek i 

Stockholm. Böckerna lånades på Stockholms universitetsbibliotek, Stockholms stadsbibliotek 

och Medborgarplatsens bibliotek. Litteraturen vi använde oss av söktes via de lokala 

biblioteksdatabaserna på respektive bibliotek. Några av de böcker vi använde oss av hade vi 

tillgång till sedan tidigare kurser och hade därmed även en förkunskap om dess innehåll.  

 

När teoridelen av uppsatsen var klar delades enkäterna ut med ett följebrev via e-mail till 

personalchefen. Följebrevet bestod av information om undersökningens syfte, etiska regler 

samt kontaktinformation till oss. Vi hade från början diskuterat om vi skulle uppföra en lista 
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på de medarbetare som ingick i urvalet för att på så vis kunna pricka av vilka som svarat på 

enkäten. Vi valde slutligen att inte göra på så vis då personalchefen inte ställde sig bakom 

denna metod. Personalchefen skrev ut enkäterna och fördelade dem på två av företagets 

avdelningar inklusive de avdelningschefer som tillhör avdelningarna, vilka vi tillsammans 

med honom valt ut. Han bifogade även ett följebrev där han uppmanade medarbetarna att 

besvara enkäterna. Dessa lämnades därefter anonymt till avdelningscheferna som lämnade 

dem till personalchefen och som i sin tur skickades enkäterna till oss. Respondenterna fick en 

vecka på sig att besvara enkäterna. 

 

2.4. Datainsamling 

Frågorna i enkäten har utformats med bakgrund i teoriavsnittet och med uppsatsens syfte i 

bakhuvudet samt i samråd med personalchefen. Då vi har för avsikt att samla in data för att 

tolka dessa kommer vi att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi. Vi skall alltså 

omvandla svar från enkäterna till tendenser och tolkningar för SEB Korts företagskultur och 

ledningens möjligheter till påverkan av densamma. Anledningen till att vi valde att utföra en 

enkätstudie istället för att utföra ett antal djupintervjuer är att vi anser att vi genom en väl 

utformad enkät kan få in mer information om vad de anställda på SEB Kort anser om deras 

företagskultur har ändrats eller påverkas i realiteten vid införandet av Core Values. Genom att 

använda sig av enkäter kan vi på så vis få in information från fler anställda, vilket ger en 

större och bredare möjlighet att försöka förstå hur företagsledningen har lyckats med 

värderingsförändringarna. Intervjuer kan visserligen visa på mer komplexa problem, men vi 

anser att enkätfrågor väl kan besvara, om än på ett ytligt plan, hur företagsledningen har 

lyckat införa de förändringar de sökt. Det är dock endast detta ytliga plan vi är ute efter inom 

ramen för denna uppsats. Nackdelen med enkäter är att bortfallet kan bli stort, men 

personalchefen kommer att distribuera enkäterna med en uppmaning till medarbetarna att 

besvara dem. Det är heller inte möjligt att ställa följdfrågor vid en enkätstudie som vid 

intervjuer, vilket kan göra att det blir svårare att ta till sig ytterligare information i likhet med 

den abduktiva ansats vi valt. Vi har dock försökt att minska detta problem genom att lämna en 

öppen fråga med plats för egna tankar och förklaringar på slutet av enkäten samt att 

kontinuerligt ha kontakt med personalchefen för att på så vis ha möjlighet att revidera vår 

uppfattning.  
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2.5. Urval 

I samråd med personalchefen på SEB Kort har två avdelningar som tillsammans har cirka 60 

anställda valts ut. Anledningen till att vi har valt denna typ av urval är för att på ett rationellt 

sätt kunna administrera enkäterna och säkerställa att det blir en jämn fördelning. Risken med 

att göra ett urval på detta vis är att personalchefen väljer ut de avdelningarna som han på 

förhand känner till att svaren kommer att vara positiva. Han har dock försäkrat att detta inte 

har skett utan att urvalet har varit baserat på antal personer per avdelning med en bredd i 

befattningarna. Detta är dock ändå något som vi måste ta hänsyn till när vi bearbetar våra 

data. De ca 60 personer som enkäten fördelades till motsvarar ca 1/8 av det totala antalet 

anställda på SEB Kort. Detta borde räcka för att kunna få en rättvisande bild av det rådande 

läget och för att kunna se vilka tendenser som finns. 

 

2.6. Databearbetning 

Vi kommer att främst studera den information vi får in och på så vis försöka finna vad det 

finns för tendenser. Som verktyg i sökandet efter dessa tendenser tar vi hjälp av 

statistikprogrammet Minitab. Genom att bearbeta svaren i Minitab blir de mer 

lättöverskådliga. I Minitab har vi även möjlighet att ta ut olika diagram för att på ett tydligare 

vis kunna illustrera vissa tendenser. Det är även möjligt att i statistikprogrammet jämföra och 

sammanföra olika frågor med olika kategorier, vilket kan ge intressanta resultat vid analysen. 

 

2.7. Utformning av frågeformulär 

Enkäten kommer att utgöras av ett så kallat strukturerat frågeformulär, där alla frågor och dess 

ordning i förväg kommer att vara specificerade.21 Det kommer alltså inte finnas några frågor 

av typen Vad tycker du om SEB Korts Core Values? Skriv svar nedan, vilket är en så kallad 

ostrukturerad (öppen) fråga. Det är enligt Dahmström viktigt att först klargöra syftet med 

undersökningen samt formulera frågor så att vi verkligen fångar upp vad det är vad vi vill 

mäta. Vi kommer även att försöka vara medvetna om att vissa frågor omedvetet kan leda 

respondenten till det ena eller andra alternativet och därmed undvika dem.22  Denna 

undersökning kommer till största delen bestå av attitydfrågor med en skala 1-5. Som sista 

fråga i enkäten kommer en öppen fråga att finnas för att täcka upp vad som eventuellt har 

missats i de strukturerade frågorna. Vi diskuterade om hur skalan vi använde oss av skulle se 

ut, dvs. om den skulle vara på 1 till 6 eller 1 till 6. Fördelen med den första skalan1 till 6 är att 

                                                   
21 Dahmström 2003 
22 Ibid 
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respondenterna tvingas att ta ställning, medan de med en skala mellan 1 till 5 kan välja att 

lägga sig i mitten. Vi valde dock en skala på fem alternativ då vi ansåg att detta är den 

standard som råder på denna typ av enkätstudier23. Att vi valde att ha fem svarsalternativ 

gjorde även att det finns två klart negativa och två klart positiva svarsalternativ, med ett 

mellanalternativ i mitten, som är lite mer positivt än negativt. Detta alternativ valde vi 

eftersom vi ansåg att det finns många respondenter som är svagt positiva, men inte tillräckligt 

för att svara på de klart positiva alternativen. Fördelen med denna typ av svarsalternativ är att 

respondenterna har möjlighet att svara att de är tveksamt positiva istället för att enbart vara 

klart positiva eller klart negativa. De tveksamma personerna får därmed en möjlighet att 

särskilja sig åt från de med mer bestämd uppfattning. 

 

2.8. Validitet och reliabilitet 

Hartman menar att det är viktigt att de observationer som görs i vetenskapliga sammanhang 

uppfyller kraven på pålitlighet, reliabilitet & giltighet, validitet. Begreppet pålitlighet innebär 

i detta sammanhang att det skall gå att göra samma observation upprepade gånger med samma 

resultat som följd24. Det finns enligt Bryman olika slag av validitet. Detta handlar om att mäta 

det som var avsett att mätas och inget annat.25 I vårt fall skulle det kunna innebära att vi ser 

tendenser i förändringen av värderingarna som är orsakade av hög sjukfrånvaro istället för att 

vi mäter att det verkligen är Core Values som orsakar de uppvisade tendenserna. Validitet 

visar däremot inte om vi har fått rätt mätvärde utan enbart om vi mätt rätt sak. För att 

förtydliga resonemanget kan vi säga att validiteten visar om vi mäter ett ben när vi skulle 

mäta en arm, men den säger däremot inte om tumstocken har en feltryckt skala. 26 Inom 

ovanstående ligger alltså att enkätens frågor skall uppfattas så som det avsågs när dessa skrevs 

för att på detta vis få svar på det som efterfrågas och därmed hög reliabilitet och validitet. Då 

enkäterna stötts och blötts bland ett flertal personer innan de slutligen skickades ut är 

förhoppningen att det inte kommer att missförstås. Reliabiliteten i vår undersökning är det 

svårt att säga så mycket om, då en social miljö ständigt utvecklas och förändras är det möjligt 

att samma svar inte skulle erhållas från samma individer vid ett senare tillfälle. Vår 

undersökning får ses som en bild av det läge som rådde vid de undersökta avdelningarna just 

vid det tillfälle som undersökningen utfördes. Vi har försökt skapa mått på validiteten i denna 

                                                   
23 Esiason Et al., 2003 
24 Hartman J., 2004 
25 Bryman A., 2002 
26 Ibid 
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undersökning genom att jämföra fördelningar av kända faktorer på hela SEB Kort med 

respektive fördelningar i svaren. 

 

Det finns inte utrymme inom ramen för denna uppsats att göra några närmare statistisk 

bearbetning och mätning av reliabilitet och validitet utan det viktiga är att vi har dessa 

begrepp i åtanke när vi utformar undersökningen och dess informationsverktyg. De flesta 

typer av statistiska mått skulle i vår undersökning inte ge någon ytterligare förståelse eller 

information av värde då vi främst mäter attityder och gör våra egna tolkningar av svaren. 
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3. Teori 

3.1. Företagskultur – olika definitioner 

Det finns i samtliga böcker och studier om företagskulturer som vi studerat definitioner av 

vad en företagskultur kan anses vara. De flesta definitionerna är väldigt lika och vi kommer 

här nedan presentera några utvalda teorier. 

 

Hunter Mabon definierar företagskultur som en samling värderingar, riter, ritualer, personliga 

kontakter, styrmetoder, belöningar och signaler som används för att hålla ihop 

organisationen.27   

 

Ljungström ser företagskulturer som ett filter, i vilket händelser beskrivs och bedöms igenom. 

Företagskultur består även enligt henne av kunskap, ideologi, lagar, ritualer, trossatser och 

praktiska handlingar.28   

 

Ekvall särskiljer sig lite mot de flesta andra teoretiker när han definierar företagskultur. Enligt 

honom utgör den trosuppfattningar, antaganden samt värderingar och är kärnan i det 

kulturbegrepp som förts in i organisationssystemet. Värderingarna är således medvetna och 

uttalade. Han drar en gräns mellan företagskultur och organisationsklimat, men poängterar att 

de båda begreppen delvis innefattar varandra. Ekvall menar att klimatet är ett derivat av 

kulturen som ligger närmare verkligheten än denna och att kulturen innehåller mer 

svåråtkomliga föreställningar.29  

 

Abrahamsson definierar kultur såsom innehållandes sex olika komponenter; 

1) Ritualer, ceremonier och språkbruk inom organisationen. 

2) Normer, ex. rätt kundbemötande, rätt kvalitet. 

3) Dominerande värderingar, ex. ”Vi är ett innovativt företag”, slagord såsom 

”Patienten i Centrum”. 

4) Filosofi för personalpolitik och kundorientering. 

5) Regler för karriär inom organisationen samt hur nyanställda skall agera. 

6) Den känsla eller det klimat som förmedlas på kontoret, hur medlemmarna i 

organisationen interagerar med sina kunder. 30 

                                                   
27 Mabon H., 1992 
28 Ljungström K., 1996 
29 Ekvall G., 1990 
30 Abrahamsson B. Et al., 2000 
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Krona Et al. definierar företagskultur som en oskriven lag, vilken talar om hur saker 

skall göras i en viss organisation och ger oss trygghet. Gemensamma värderingar 

och attityder kan vara svårt att observera.31   

 

Även Granbergs definition av en företagskultur är mycket lik de flesta andras 

definition och låter som följer:  

 

”Det mönster av grundläggande antaganden som en bestämd grupp tänkt ut, 

kommit underfund med eller utvecklat medan den lärde sig handskas med 

sina problem i fråga om extern anpassning och intern integration” 32 

 

3.2. Uppståndelse av kultur 

Abrahamsson Et al. hävdar att det ligger ett antal faktorer bakom hur en 

företagskultur uppstår och räknar bl.a. upp dessa: 

 

1) den eller de personer som grundade verksamheten, vilka ofta är markanta,  

2) kultur växer utifrån organisationens kontakter med dess omgivning, samt 

3) kultur utvecklas även ur organisationens behov av att upprätthålla effektiva 

samarbetsformer mellan anställda.  

 

Abrahamsson Et al. framhäver begreppet som de kallar för institutionalisering. 

Institutionalisering är att föra in värderingar till de tekniska krav som den uppgiften 

som skall utföras ställer, dvs. utveckla en åskådning, ett officiellt synsätt som ska 

hjälpa till att bygga upp en stabil organisation och garantera kontinuitet i ledningen 

arbete.33 

 

3.3. Mänskliga handlingar och organisatoriska krav 

När organisationer utför saker är det alltid individer som agerar. Vi talar ofta om 

organisationer som aktörer, men det är viktigt att inte glömma bort att det enbart är människor 

som kan utföra de handlingar som organisationen planerar eller kräver. Människorna i 

                                                   
31 Krona H. Et al., 1997 
32 Granberg O., 2003, sida 132 
33 Abrahamsson B. Et al., 2000 
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organisationen gör saker som dock inte enbart är deras egna handlingar, de utför handlingar 

på uppdrag av organisationen. Det finns en spänning mellan människans egna handlingar 

utifrån egna erfarenheter och organisationens krav.34 Dessa sociala hybrider kallar Ahrne Et 

al. för organisatoriska kentaurer, då den som utför handlingen är en människa men handlingen 

är ändå organisatorisk. Handlingens effekter är beroende av att den koordineras med andra 

organisationsmedlemmars handlingar. Individen förses av organisationen med resurser, 

redskap m.m. medan individen själv tillför kroppen, rösten, ansiktet, kunskapen och 

personligheten. Knytningen mellan organisationen och individen ger ett ömsesidigt beroende 

när det kommer till utbyte av resurser.35 

 

När människor agerar för organisationens vägnar kan de enbart i begränsad grad själv 

bestämma vad de ska göra. De har svårt att ändra sitt agerande utan att först kontrollera om 

det går bra med öviga organisationsmedlemmar, de måste förankra sitt beteende. Individens 

valmöjligheter inskränks därmed då de väljer att ingå i en organisation, så varför väljer då 

människor att göra det? Ofta är det så att organisationen gör det möjligt att utföra saker som 

den enskilde individen inte skulle kunna göra på egen hand, där det krävs kollektiva resurser. 

Olika organisationer värderar personliga egenskaper på olika vis beroende på vilken typ av 

verksamhet som organisationen för. Det är i detta sammanhang som uttrycket ”rätt person på 

rätt plats” kommer in. Det organisationen vill göra är att placera individer med deras 

mänskliga egenskaper på så vis att de passar ihop med organisationens krav, dvs. att 

sammanföra den organisatoriska och den mänskliga sidan i största möjliga utsträckning. Även 

under lyckade sammanföringar kommer det alltid att finnas en viss spänning mellan 

mänskliga egenskaper och olika former av organisatorisk tillhörighet.36 

 

3.4. Företagskultur som motivation för medarbetare 

För att få individer att komma tillbaka till organisationen trots att deras handlingsfrihet 

inskränks behöver organisationen skapa incitament.37 Dessa incitament kan bestå i en lön, 

men vanligtvis består de av mer än så som t ex prestige, goda fysiska arbetsideal och en 

känsla av gemenskap. I lärande organisationer spelar även personlig utveckling och 

företagskultur, dvs. de gemensamma värderingarna en viktig roll. På arbetsplatser där det är 

svårt att övervaka och kontrollera arbetet, t.ex. pga. att verksamheten bedrivs på olika 

                                                   
34 Ahrne G. Et al., 1999 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Ahrne G. Et al., 1999 
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geografiska platser i världen, har företagskulturen studerats. Ahrne Et al. skriver att 

företagsledningen i sådana lägen enbart har företagskulturen och de gemensamma 

värderingarna att förlita sig på när det kommer till sammanhållningen av organisationen.38  

I en sådan organisation blir socialiseringen av kulturen mycket viktig då den normala 

interaktionen mellan individer inte finns. Företagskulturen kan på så vis ses som ett rationellt 

instrument till koordination och upprätthållelse av auktoriteten. Det kan dock vara svårt att 

medvetet skapa och utveckla den mest lämpliga kulturen i en organisation vid en viss 

tidpunkt. Ahrne Et al. menar vidare att företagskulturer växer ofta fram under många år och 

bärs upp av alla medarbetare, den återföds varje dag genom olika ritualer och rutiner, varför 

det kan vara mycket svårt att försöka ändra på den. Flertalet forskare menar enligt Ahrne Et 

al. att det trots detta är viktigt att försöka skapa någon form av gemensamma värderingar för 

att skapa och upprätthålla motivationen.39 

 

3.5. Individuell utveckling är organisatorisk utveckling  

Ett företag lär sig och utvecklas genom enskilda individer och dess utveckling. Att individen 

utvecklas ger ingen garanti för att företaget utvecklas, men individens utveckling är dock en 

förutsättning. Enligt Senge har få företagsledare insett vad som krävs i företagens 

ledningsfilosofi för att ge utrymme till individuell utveckling.40 Den viktigaste uppgiften en 

företagsledare har är att ge de människorna som arbetar för denne en möjlighet att leva ett så 

rikt liv som möjligt. Framtidens ledare måste därmed komma ifrån den gamla rollen som 

kontrollerande och planerande för att istället få medarbetarna med sig mot företagets 

gemensamma visioner. Senge använder sig av en term för att beteckna personligt växande och 

lärande, personligt mästerskap. Människor som har en god fallenhet till personligt mästerskap 

strävar alltid efter att utveckla de färdigheter som är nödvändiga för att nå de resultat som de 

verkligen eftersträvar. De lärande organisationernas själar kommer till ur just denna typ av 

utveckling hos den enskilde individen. Personligt mästerskap är dock mer än enbart lärdomar 

och talanger, det kommer till uttryck i en sökande inställning och förutsätter mental mognad.  

När personligt mästerskap blir en del av våra liv och i organisationen tar den sig två uttryck: 

 

1) dels har vi insikt i vad som verkligen är viktigt för oss själva och hålla fast vid det. På så 

vis kan vi undslippa kraftmätningen mot de vardagliga problemen. 

                                                   
38 Ibid 
39 Ibid  
40 Senge P.M., 1998 
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2) dels låser vi oss inte i våra föreställningar om hur saker och ting är konstruerade och bör 

vara utan kan på ett klarare och mer mångsidigt vis se vår verklighet. Det är viktigt för en 

individ att veta var denne är i förhållande till sitt mål för att kunna uppnå det uppsatta 

målet. 

 

Dessa två punkter ger gemensamt en kraft som strävar efter att förena dem, eftersom det 

uppstår en spänning försöker individen att lätta på den. Hur vi skapar och lättar på den s.k. 

kreativa spänningen är enligt Senge en central del av det personliga mästerskapet. Människor 

som behärskar det personliga mästerskapet upplever sig själva som en del i en större skapande 

process som de kan påverka, men inte kontrollera. Denna typ av individer är nödvändiga i en 

lärande organisation. Människor som har högt utvecklat personligt mästerskap är personligt 

engagerade i sitt arbete, de tar fler initiativ och större ansvar samt att de lär sig snabbare.41 

 

Det finns chefer som är rädda för det personliga mästerskapet och för att det skall hota 

ordningen i företaget. Om företaget saknar gemensamma visioner och en gemensam syn på 

den verklighet som de arbetar inom kan det personliga mästerskapet ställa till oreda inom 

organisationen. Det är därmed väldigt viktigt att det finns tydliga gemensamma visioner och 

tankemodeller för samtliga medlemmar av organisationen för att personligt mästerskap skall 

vara en tillgång.  

 

3.6. Gemensamma värderingar – varför så viktiga? 

Enligt Senge är det chefens eller företagsledningens visioner som gör det möjligt för företag 

att koncentrera medarbetarnas energi mot ett gemensamt mål, förutsatt att medarbetarna delar 

visionerna. Det är också på detta vis som den gemensamma identiteten inom en organisation 

byggs upp.42 Senge har intervjuat Kazuo Inmori på företaget Kyoicera i Japan som menar att 

det är genom sin strävan att bli allt bättre inom sitt område, som ett företag kan bli bäst på sin 

marknad. Hans vision är att alltid sträva efter perfektion snarare än att bli bäst och den 

gemensamma visionen stimulerar strävan mot högre värden, där arbetet blir en del i detta. 

Visioner är antingen uttalade på ovan sätt eller också kan de vara invävda i själva 

organisationen som Prees vision för företaget Herman Miller ”att vara en gåva till den 

mänskiga andan”. 43 Denna vision är genomgående i verksamhetens alla hörn. Visionen skall 

vitalisera och höja företaget till högre höjder och den skall påverka medarbetarnas inställning 

                                                   
41 Senge P.M., 1998 
42 Ibid 
43 Senge P.M., 1998 
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till företaget. Den skall bidra till att det för medarbetarna inte enbart skall vara ägarnas eller 

ledningens företag, utan istället ”vårt företag”. Den gemensamma visionen skall ligga som en 

viktig grund för människors tillit till varandra och på så vis blir den också en grundval för 

samarbete. Dessa visioner skall hjälpa till att skapa en gemensam identitet. Senge skriver om 

grupper som fungerade enastående väl ihop och fann att det som kännetecknade dessa grupper 

var visionen. De bäst fungerande grupperna hade inte längre uppdraget skilt från individerna, 

utan de hade blivit ett. Individerna identifierade sig så starkt med sitt uppdrag att Maslow inte 

kunde beskriva personen utan att inkludera uppdraget.44 

 

Gemensamma visioner föds ur personliga visioner, då det är så individen hämtar sin energi 

och sitt engagemang.45 Individuella visioner innefattar oftast familj, företag, samhälle som 

står denne nära. Att engagemang är personligt och grundar sig i egna visioner är något som 

kan ställa till problem för företagsledare som inte är medvetna om det. Att införa en ny vision 

i företaget under en allt för kort tidsperiod med gemensamma visioner är därmed inte möjligt. 

Ett företag som vill utveckla de gemensamma visionerna skall således uppmuntra 

medarbetarna att utveckla de egna visionerna samt det personliga mästerskapet. Gemensamma 

visioner ger, om de är väl förankrade hos medarbetarna, en starkare kreativ spänning än vad 

en personlig vision kan ge, vilket driver företaget framåt. Det gäller att skapa förutsättningar 

för att människorna i organisationen skall stimuleras att försöka utveckla egna visioner, 

genom att exempelvis cheferna öppet visar att de satsar på de egna visionerna.46 

 

3.7. Att skapa engagemang och förmedla visioner 

Det är vanligt att chefer söker efter verktyg för att stimulera och engagera sina medarbetare. 

Det är mycket ovanligt med äkta engagemang hos medarbetare och det som vanligen kallas 

engagemang snarare är någon form av samtycke eller acceptans.47 Många chefer som försöker 

att få sina medarbetare engagerade talar om en försäljningsprocess, där de skall ”sälja in sin 

vision”. Detta är inte ett bra synsätt på att sprida en vision i en organisation eftersom 

försäljning går ut på att övertyga en kund om ett ställningstagande oavsett vad denne själv 

tycker. När det gäller äkta engagemang måste ställningstagande ligga i linje med individens 

egen åsikt. Det är även viktigt att denne har full information om alla fakta, vilket inte 

förekommer i en sälj- och köparsituation. Anslutningen måste vara följden av ett fritt val.  

                                                   
44 Ibid 
45 Ibid 
46 Ibid 
47 Senge P.M., 1998 
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Äkta engagemang kännetecknas av att individen gör uppoffringar för saken och att denne ofta 

lägger ned mycket tid för att visionen verkligen skall förverkligas. Visionen sporrar denne att 

handla och frambringar ofta mycket kraft och energi. Samtycke misstolkas ofta för 

engagemang, vilket förmodligen beror på att riktigt engagemang är väldigt ovanligt. 

Engagemang, samtycke och anslutning kan vara olika starkt och är olika positiva 

förhållningssätt till visionen. Dessa förhållningssätt har olika egenskaper och kvaliteter: 

 

1) Engagemang: Individen är engagerad och tar själv på sig ansvar för att förverkliga 

visionen. Denne tar egna initiativ till förändringar och lösningar om det behövs. 

2) Anslutning: Denna individ vill gärna bidra till att förverkliga visionen och ställer upp 

samt gör vad som förväntas av denne. Individen tar ansvar inom ramen för regler och 

rutiner. 

3) Äkta samtycke: En individ som har äkta samtycke ser fördelarna med visionen och gör 

vad som förväntas och lite till. Denne går inte utanför några ramar och tar inga egna 

initiativ till förändringar. 

4) Normalt samtycke: Individen ser vissa fördelar med visionen och gör därmed inte mer än 

vad som förväntas av denne, varken mer eller mindre. 

5) Motvilligt samtycke:  Den här typen av samtycke hos en individ gör att denne inte ser 

några fördelar med visionen och denne bryr sig inte om den. Däremot ställer individen 

ändå upp och gör det mesta av det som förväntas av denne. Den här individen markerar 

ändå att det egentligen inte är dennes jobb. 

6) Inget samtycke: Om individen inte har något samtycke alls ser denne inga fördelar med 

visionen och vägrar att bidra eftersom den anser att ingen kan tvinga individen. 

7) Likgiltighet:  Denna individ är varken för eller emot visionen eftersom denne inte är 

intresserad. Individen har ingen energi och tittar på klockan oavbrutet för att klockan skall 

vara så mycket att denne får gå hem. 48 

 

Skillnaden mellan individer som känner engagemang och samtycke är att de som är 

engagerade ”äger” visionen, medan de som samtycker inte vill förverkliga den för sin egen 

skull. De flesta människor känner samtycke till visionen samt företagets mål och bidrar på ett 

eller annat vis till verksamheten. Det kan vara svårt att se till vilken kategori medarbetarna 

tillhör, men en verksamhet med engagerade medarbetare ligger ofta före sina konkurrenter i 

produktivitet och kostnadseffektivitet. Därmed är det viktigt för företag att försöka ta reda på 

                                                   
48 Senge P. M., 1998 
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och påverka medarbetarna åt rätt riktning. Det kan vara svårt att påverka medarbetarna att 

verkligen engagera sig i företagets vision eftersom många människor aldrig har behövt 

engagera sig under sitt yrkesliv. Det är många individer som aldrig lärt sig någonting annat än 

att samtycka, varför engagemang inte finns i deras verklighetsuppfattning.  

 

3.8. Utgångspunkter för engagemang och anslutning 

En naturlig följd av att en individ känner entusiasm inför ett mål och att denne fått frihet samt 

eget ansvar är att denne ansluter sig. För att skapa utgångspunkter för medarbetares 

anslutning gäller nedanstående principer:49 

 

1) Som ledare skall du själv visa att du är ansluten. Det är omöjligt att försöka påverka 

andra att ansluta sig utan att själv vara ansluten. Då säljes snarare visionen in istället för 

att övertygas, vilket inte kan leda till mer än samtycke och det är i bästa fall. Detta kan 

även leda till att grunden till bristande tillit och motvilja mot samverkan i framtiden läggs. 

2) Ärlighet.  Problem och fördelar skall informeras om på ett rättvisande vis och beskriv 

visionen så enkelt och ärligt som det går. 

3) Medarbetarna måste få utrymme att välja själva. Att försöka påverka någon om 

fördelarna med en vision är ingen bra idé, utan kan snarare ge motsatt effekt. Desto friare 

individen känner sig, desto större är chansen att dennes beslut blir positivt. 

 

3.9. De styrande principerna och visionen 

Gemensamma visioner är en del av något större, dvs. företagets styrande principer som i sig 

är grundade i dess uppdrag och grundläggande värderingar. Om företagets vision inte stöttas 

av de värderingar som människorna lever efter inspirerar den dem inte utan kan istället 

medverka till att det utvecklas en cynisk inställning inom företaget. De styrande principerna 

svarar på tre frågor: ”vad, varför och hur”.50 

 

Frågan ”vad” besvarar visionen på och skall vara en trovärdig samt realistisk bild av den 

framtid som företaget vill skapa. Frågan ”varför” besvaras av det uppdrag som skall utföras, 

det vill säga varför företaget finns. De grundläggande värderingarna besvarar frågan om ”hur” 

medarbetarna skall handla och bete sig på vägen mot visionen. Egenskaper som styr ett 

                                                   
49 Ibid 
50 Senge P.M., 1998 
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företags värderingar är öppenhet, ärlighet, frihet och så vidare. Dessa principer besvarar 

tillsammans på vad företaget tror på. 

 

3.10. Företagskulturens påverkan på organisationen 

Enlig Abrahamsson Et al. innebär en stark kultur överensstämmelse mellan organisationens 

mål och strategier, vilket bör underlätta möjligheten för att dessa skall förverkligas. Struktur i 

kulturen gör det lättare för anställda att ställa sig bakom organisationens mål och göra dessa till 

sina egna. Två förhållanden pekar dock på att en stark kultur skulle kunna ha negativa effekter 

på effektiviteten i en organisation. Konsistent kultur är svårföränderlig, vilket kan hindra 

organisationen från att kunna anpassa sig till den föränderliga omvärlden. Vid sammanslagning 

av två organisationer med mycket stark kultur kan det vara svårt att uppnå vad 

sammanslagningen var menad att göra.51 

 

Värderingar är enligt Mabon den viktigaste delen av företagskulturen, men är samtidigt också 

den svåraste delen att ta på. Det är främst bland amerikanska företag det är vanligt att 

sammanfatta sina värderingar i några enkla floskler till slagord. Nästan alla företag har enligt 

Mabon grundläggande värderingar om hur verksamheten skall bedrivas.52 

 

Ekvall presenterar en kulturmodell som innehåller tre olika medvetande- och 

observerbarhetsnivåer. Längst ner hittar vi enligt denna modell grundläggande antagande, vilka 

tas för givna och är för medvetna. I nästa steg befinner sig värderingar vilka är på en högre 

medvetandenivå och överst befinner sig enligt denna modell artefakter, vilka är synliga och 

hörbara men inte alltid lätta att förstå. Abrahamson Et al. menar att värdenormer kommer från 

tre olika källor, individen själv, organisationen och samhället (nationell kultur). Dominerande 

kulturer i stora organisationer är de som uttrycker centrala värderingar, vilka är gemensamma 

för en majoritet av medlemmarna i organisationen. Enligt Abrahamsson et al. utvecklas 

subkulturer främst i organisationer med problem. Dessa subkulturer är då ofta knutna till olika 

avdelningar. 

 

Schein beskriver kultur i tre nivåer; 53 

1) Artefakter  

2) Uttryckta värden  

                                                   
51 Abrahamsson B. Et al., 2000 
52 Mabon H, 1992 
53 Abrahamsson B. Et al., 2000 
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3) Grundläggande antaganden 

 

Där t.ex. arkitektur, klädstil, produkter, myter och historier hamnar i kategori 1, strategier, 

handlingsmål och mönster hamnar i kategori 2 och omedvetna handlingar och värderingar som 

tas för givna placeras i kategori 3. Schein menar vidare att dessa komponenter inte enbart är 

olika när det kommer till hur synliga de är, utan också hur svåra de är att ändra på. Utifrån 

detta konstateras att det minst synliga och svåraste att ändra är de gemensamma och delade 

antagandena.  

 

3.11. Förändring av företagskulturen – utveckling 

I Granberg definieras en förändring som ändring av jämviktstillståndet i en organisations 

situation eller process54 Ett lämpligt sätt att påverka företagskulturen kan enligt Ekvall vara 

att till en början tydligt formulera företagets filosofi, strategier och affärsidé samt att göra 

dessa tillgängliga för de anställda på ett lämpligt vis55. Ljungström resonerar på liknande sätt 

och menar att företagsledningen skall undersöka vad för kultur som finns idag och därefter ha 

en gemensam bild att utgå ifrån. Det måste dock i denna bild skiljas på fakta och kulturell 

infärgning.56 Det finns enligt Abrahamsson Et al. fyra faser som en organisationskultur 

utvecklas genom:57 

 

1) Ledning i en ung organisation utvecklar och försöker genomföra sin affärsidé, filosofi och 

strategi 

2) Om kategori 1 lyckas, påverkas de anställdas beteende av strategin 

3) Om en organisation är framgångsrik befästs dess beteenden såsom varandes riktiga 

4) En kultur som reflekterar grundarnas filosofi, affärsidén och målen växer fram 

 

Enligt Abrahamsson Et al. är det fem mekanismer som primärt är verksamma vid inarbetning, 

förmedling och förstärkning av kultur. Dessa är; 

 

1) Vilka frågor som ledare är intresserad, vad de utvärderar och kontrollerar 

2) Ledningens reaktioner på avgörande händelser och kriser i organisationen 

3) Ledningen utformning av roller, undervisning och vägledning 

                                                   
54 Granberg O. 2003 
55 Ekvall G., 1990 
56 Ljungström K., 1996 
57 Abrahamsson B. Et al., 2000 
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4) Hur belöningssystem är utformade och hur status uppnås i organisationen 

5) Hur rekrytering, urval, befordran, pensionering och uppsägningar går till.58 

 

Abrahamsson Et al. presenterar ytterligare sekundära mekanismer för förstärkning av 

kulturen, där procedurer, myter och legender, formella utsagor om kultur samt utformning av 

rum och byggnader nämns. Det finns två traditioner av kulturförändrare, kulturdyrkare och 

kulturmanipulerare. Manipulerarna anser att kulturen kan styras medan dyrkarna anser att 

kulturen är något som ligger utanför den enskilda människans kontroll, vilket borde innebära 

att alla försök av att styra kulturen.59  

 

Abrahamsson Et al. skriver om vad som krävs för att förändra företagskulturen. De menar att 

det först och främst måste finnas förståelse för den befintliga kulturen. Därefter måste de nya 

idéerna få stöd från de anställda. Företagsledningen bör även lyfta fram de mest önskade 

subkulturerna. Det är också viktigt att undvika frontalangrepp på den befintliga kulturen. 

Visionen bör användas i den nya kulturen som riktmärke istället för som universalmedicin. 

Företagsledningen bör vara medvetna om att processen som ger de önska effekterna kan ta 

mycket lång tid. Slutligen poängterar Abrahamsson Et al. att inarbetning av den nya kulturen 

kräver handlingar som överensstämmer med de nya värderingarna. Dessa handlingar är 

viktigare än de ord som cheferna och ledningen kommunicerar. 60 

 

DeKlerk visar att det är svårt att manipulera kulturen med hjälp av medvetna handlingar61. 

Han menar att det är ovanligt att det vid omorganisation arbetas medvetet med 

normförändring då detta är något abstrakt som sker under lång tid. Kulturstrategi innebär att 

de existerande normer som kommer att stå i vägen för utvecklingen kartläggs och utefter detta 

bedöms vilka normer som bör bearbetas och hur de skall bearbetas. Detta arbete måste utföras 

pedagogisk för att personalen skall kunna hitta mer lämpade värdetolkningar. Även DeKlerk 

poängterar att ord måste följas av konsekvent handling från ledningen.62 Krona Et al. ger oss 

tre steg i förändringsprocessen. För det första måste det gamla ”skakas av”, vilket är 

nödvändigt för att kunna gå vidare. För det andra bör en neutral zon skapas, där det finns 

förutsättningar för lyhört lyssnade och där vilja till anpassning finns. För det tredje skall 

förändringsprocessens kreativa start initieras.63 

                                                   
58 Abrahamsson B. Et al., 2000 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 DeKlerk A., 1996 
62 Ibid 
63 Krona H. Et al., 1997 
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Krona Et al. hävdar vidare att en stark företagskultur skapar hög motivation bland 

medarbetarna och att den starka företagskulturen är en flexibel kultur, vilken karaktäriseras 

av att dess individer tar överlagda risker och litar på varandra. Det finns belägg för att 

företagskulturer som präglas av starka gemensamma värderingar uppnår goda ekonomiska 

resultat.64 Mabon skriver att det krävs mycket ansträngning för att ändra kultur i befintliga 

organisationer då denna kultur ofta präglas av den dominerande koalitionen. Då vet 

medarbetarna inte riktigt vad som händer om chefen exempelvis skall ersättas.65 

 

Mabon menar att det kan uppstå problem med kulturen i samband med sammanslagningar, där 

två organisationer som från början har vitt skilda kulturer och värderingar skall bliva ett. Han 

är inne på samma linje som många andra och poängterar att ”Glappet mellan läpparnas 

bekännelse och faktiskt handlande kan orsaka svåra slitningar inom organisationen”66 

 

Mabon presenterar teorier där han menar att det finns tre faser i en förändring;67 

 

1) Upptinings- eller uppluckringsfasen – gamla värderingar ifrågasätts.  

2) Experimentfasen – sökning efter nya handlingsalternativ. Denna fas leder ofta till 

konflikter och är därmed ett labilt läge med stora svängningar. Här är det viktigt med stöd 

till arbetsgruppen. 

3) Stabiliseringsfasen – förändringarna fäster sig. En ny jämvikt etableras i arbetsgruppen.  

 

Granberg anser att vad som krävs för att en förändring skall bli beständig måste den passera 

genom de tre faserna beskrivna ovan. Resultaten av förändringsarbetet blir oftast mindre 

dramatiskt än väntat då det är svårt att rubba invanda mönster. Han nämner även hur 

förändring påverkar individerna i organisationen, att förändringar uppifrån eller utifrån 

organisationen lättare väcker misstankar än om de initieras ”från golvet”. Granberg skriver att 

värderingar utgör kulturens kärna och att dessa ej direkt kans studeras samt att ett företags 

innersta värderingar är mycket svåra att beskriva i ord. Han hävdar även själv att chefen och 

företagsledningen påverkar kulturen genom sitt beteende; medarbetarna gör som chefen gör 

och inte som denne säger. Han menade dock att ledningen inte skall meddela medlemmarna i 

                                                   
64 Ibid. 
65 Mabon H., 1992 
66 Ibid. 
67 Ibid.  
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organisationen om förändringen av kulturen explicit, utan ”leva som man lär” så gör de 

anställda det också.68 

 

                                                   
68 Granberg O., 2003 
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4. SEB Kort AB 

4.1. Företagspresentation 

SEB Kort AB är ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken AB och är således en del 

av SEB Koncernen. Företaget bildades 1991 och dess VD heter Synnöve Trygg. 2004 omsatte 

SEB Kort 177 miljarder och resultatet var 752 miljoner kronor. Antalet utgivna kort var 

samma år ca 2.7 miljoner stycken och dess kreditvolym var 9.3 miljarder kronor. Det fanns 

under år 2004 ca 180 000 säljställen med inlösenavtal, dvs. kortterminaler hos butiker, 

restauranger m.m. Antalet anställda var år 2004 776 stycken och den siffran har inte ändrats 

så mycket de senaste åren. 69  

 

SEB Korts vision är ”Vi upplevs som bäst på att leverera enkla, säkra och felfria 

betalningslösningar”. Dess strategier är kundanpassning, stordrift, starka varumärken, 

optimala kreditförluster, SEB Cross-servicing samt nöjda medarbetare. SEB Kort arbetar med 

små, medelstora och stora företag, organisationer samt privatpersoner. Co-branding, dvs. att 

de administrerar kort åt andra aktörer (t.ex. H&M) är även en av verksamheterna samt att de 

arbetar med de tidigare nämnda inlösenverksamheten. SEB Korts policy är att kunden alltid 

skall hållas skadelös vid bedrägeri, dock gäller detta ej vid grov oaktsamhet i enlighet med 

Allmänna Reklamationsnämndens riktlinjer. Affärsmodellen som SEB Kort har är som de 

kallar för en fyrpartsmodell med kortutgivare och inlösare i samspel, där de fyra parterna är 

kortutgivaren, kortinnehavaren, inlösaren samt säljställena. 

 

SEB Kort har vuxit och förändrats mycket sedan starten 1991 dels genom uppköp och dels 

genom sammanslagningar samt via nya egna uppstartade verksamheter. 1994 köpte de upp 

Diners Club Nordic och samma år bildades inlösenbolaget Euroline. MasterCard lanserades i 

Norge 1996, året därpå i Danmark och år 2000 i Finland. Magasin du Nord i Danmark 

förvärvades av SEB Kort 2003 och 2004 förvärvas även Eurocard i Danmark.70 Företaget har 

till synes vuxit en hel del sedan starten vilket har resulterat i att vinsten och omsättningen har 

vuxit i en mycket hög takt. År 1998 var omsättningen ca 100 miljarder kronor och resultatet 

500 miljoner kronor. Fram till 2004 har således omsättningen ökat med ca 77 miljarder och 

resultatet med 252 miljoner kronor. Då företaget har vuxit snabbt genom bl.a. företagsförvärv 

har detta inneburit att fler företag med olika företagskulturer slagits samman och förväntats 

fungera. Då det inte fanns någon gemensam företagskultur blev ibland samarbetet mellan de 

                                                   
69 ”SEB Kort AB – En kort presentation” Internt material, SEB Kort AB 
70 Ibid 
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olika delarna av företaget lidande. Därmed kom internaliseringen av de olika kulturerna via 

Core Values programmet mycket väl till pass.  

 

4.2. Core Values syfte 

Under 2002 fattade SEB:s koncernledning beslut om att införa ”SEB Core Values” i SEB-

koncernen.71 I slutet av året började implementeringen, då överföringen av de redan 

etablerade värderingarna i SEB transformerades till de nya Core Values systemet. Målet med 

hela Core Values projektet var att skapa ”ett SEB”. Implementeringen skulle vara färdig till 

hösten 2003 och en uppföljning skulle därefter göras. Ledningens filosofi var att ”We have to 

walk the talk”, vilket överensstämmer med de flesta teorier kring förändring av kultur och 

värderingar, dvs. att ledningen måste föregå med gott exempel och agera som de lär för att de 

anställda skall acceptera och agera på samma vis. De grundläggande värderingarna SEB-

koncernen arbetade fram är de fyra följande; 

 

Professionalism, Engagemang, Kontinuitet och Ömsesidig respekt. 

 

För att införa och förankra Core Values hos medarbetarna valde SEB Kort att genomföra en 

workshop vars syfte var som följer: 

 

”Workshopen skall ge samtliga anställda inom SEB Kort fördjupad kunskap i och 

förståelse för betydelsen av värderingar för ett företags utveckling. Workshopen 

är SEB Korts valda metod för att arbeta med de koncerngemsensamma 

värderingar som tagits fram inom SEB-koncernen. Genom att satsa på en 

interaktiv workshop vill SEB Kort skapa engagemang och delaktighet bland alla 

anställda. Workshopen skall ses som ett steg i en lång process med 

värderingsarbete som kommer att leda till ett starkare och än mer attraktivt företag 

för våra kunder och våra anställda” 72 

 

I workshopen behandlades varför SEB Kort överhuvudtaget skulle ha värderingar och hur 

dessa skulle användas i det dagliga arbetet. För att få igång medarbetarna i rätt riktning vad 

gäller Core Values användes praktikfall, till exempel olika dilemman som ”Medicin för livet”. 

I detta dilemma skall gruppen agera ledning för ett sjukhus och välja vilka 3 av åtta personer 

som skall få en medicin, samt varför. Syftet var alltså att sätta in de fyra Core Values i 
                                                   
71 ”Corporate culture process” MAG 021209 – Internt material, SEB Kort AB 
72 ”Coachpärm” för Core Values, Kapitel 2. Internt material, SEB Kort AB 
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situationer för att medarbetarna skulle förstå innebörden av och kunna knyta dessa till 

verkligheten. Mot slutet av dagen diskuterades hur dessa värderingar skulle användas i det 

dagliga jobbet, både internt och ut mot kunder. Det var en uppskattad dag bland de anställda, 

som slutligen fick skriva frågor angående Core Values till den nordiska ledningsgruppen för 

SEB Kort. De vanligaste frågorna handlade om olika anställningsvillkor i de olika länderna 

där SEB Kort är verksam och om varför besluten kring Core Values hade tagit så lång tid. 

Svaren på detta presenterades i ett extranummer av personaltidningen Card Wise. På detta vis 

försökte SEB Kort skapa ytterligare förankring och förståelse för de nya värderingarna. 

Uppföljning görs till viss del via medarbetarundersökningar varje år, där de anställda frågas 

om hur de tycker de själva och övriga organisationen uppfyller att leva efter värderingarna 

och dess kontinuitet.  

 

4.3. Värderingar 

Dessa är de värderingar man vill införa: 

 

Professionalism – ”Innebär att skapa nytta och värde för kunden samt göra denne nöjd, att 

agera utifrån kunskap om marknaden och med kvalitet och affärsmässighet i genomförandet” 

Engagemang – ”Engagemang innebär att ta initiativ och ansvar, att sträva efter att leva upp 

till och överträffa kollegors, leverantörers och kunders förväntningar, att sprida glädje och 

trivsel i sin närhet” 

Kontinuitet  – ”[..] innebär att värna om kundrelationen – att säkerställa utveckling förnyelse 

och konkurrenskraft genom att formulera långsiktiga mål, utveckla hållbara strategier, följa 

upp och lära av resultaten” 

 

Ömsesidig respekt – ”[..] innebär att vara lyhörd och öppen för andras synpunkter och 

åsikter, att vara ärlig och tydlig i sin egen kommunikation, att visa omtanke, förtroende och 

vilja till samarbete” 

 

 

SEB kom fram till dessa genom att alla anställda fick besvara en webb-enkät angående de fyra 

Core Values och vilka värderingar som de anställda ansåg vara viktiga, vilket stämmer 

överens med teorin som medger att medarbetarnas värderingar måste stämma överens med 

företagets för att de skall vara lyckade. I slutänden var det dock koncernledningen som 

bestämde dessa Core Values, det var alltså inte SEB-kort AB som beslutade om införandet av 
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Core Values eller vilka dessa skulle vara. Införande av de nya värderingarna kom dock vid en, 

för SEB-kort, lämplig tidpunkt eftersom det sedan tidigare rådde ett flertal olika kulturer och 

värderingar i organisationen pga. de uppköp och sammanslagningar som gjorts genom åren. 

De ansåg därmed att det skulle bli bra att ha något gemensamt att samlas runt, en gemensam 

plattform. Samtidigt ger de väl utvecklade gemensamma värderingarna att det för ledningen 

blir enklare att förutsäga hur medarbetarna kommer att agera vid olika händelser. Det är med 

hjälp av dessa fyra värderingar som SEB hoppas att en ny och gemensam företagskultur skall 

skapas. Efter det att ledningen enats och kommit fram till sina definitioner av de olika 

värderingarna valde ledningen för SEB-kort att ha en endags workshop för att på så vis 

introducera och informera alla medarbetare för dessa Core Values inför implementeringen. På 

workshopen delades medarbetarna upp i olika diskussionsgrupper där de fick i uppgift att 

diskutera dessa värderingar i utgångspunkt av olika teman. Varje grupp hade i sin tur en 

coach, som tidigare utbildats om och kring de nya Core Values. 
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras de data som framkommit vid enkätstudien. Denna del av arbetet 

kommer därefter att ligga till grund, tillsammans med teoriavsnittet, för de analyser, 

diskussioner och slutsatser som vi i senare avsnitt kommer att ha. 

 

Vi delade ut 60 stycken enkäter som var fördelade på två avdelningar på SEB Kort i 

Stockholm. Tyvärr blev svarsfrekvensen inte så hög som vi hoppats, ett bortfall på 21 

stycken. Vi har dock kontrollerat fördelning i urvalet från de vi fick svar från, för kön, ålder, 

befattning och anställningstid i förhållande till populationen. Det visade sig vara en mycket 

god överensstämmelse dem emellan. Ett stort bortfall vid enkätundersökningar är inget 

ovanligt73, men vi hade naturligtvis hoppats på ett mindre bortfall eftersom personalchefen 

ställde sig bakom undersökningen. Vi kanske hade fått en bättre respons och därmed fått in 

fler enkäter om vi hade varit på plats och själva delat ut och samlat in enkäterna. 

 

5.1 Resultat från enkäten 

Svarsfrekvensen på enkäten var 39 svar av 60 utskickade enkäter. Det ger en svarsfrekvens på 

ca 65 procent vilket tyvärr är lite lågt. Detta gör att vi får vara lite försiktiga, i tolkningen av 

resultaten från enkäten och att slutsatserna kanske bara kan dras till dem som svarat istället 

för till alla anställda på SEB Kort så som avsikten var. Se närmare om detta i kapitel 7. 

Medelåldern för de som svarat på enkäten är 39 år och fördelningen mellan kvinnor och män 

är ca 59 respektive 41 procent. Det är cirka 36 procent handläggare på kreditavdelningen, 56 

procent handläggare på kundservice samt 8 procent chefer som besvarat enkäten.  

 

5.2 SEB Korts Core Values och organisationen 

På frågan om ”Jag är medveten om vad SEB Korts Core Values är” svarade en majoritet, 56 

procent, av respondenterna att det stämmer ganska bra. Det var fler som hade svarat att det 

stämmer helt, 28 procent, än de som svarat att de känner till dem till viss del 10 procent, eller 

inte alls 3 procent.  

                                                   
73 Esaiasson P. Et.al (2003) 
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10,3%
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28,2%

56,4%

2,6%

Category

Stämmer till viss de

Bortfall

Stämmer ganska bra

Stämmer helt

Stämmer inte alls

Jag är medveten om vad SEB Korts Core Values är

 

Figur 1 - Medvetenhet om SEB Korts Core Values 

 

När de frågan efter fick välja alternativ för SEB Core Values visade det sig dock att samtliga 

respondenter kryssat i rätt alternativ. De flesta anser att SEB Core Values enbart genomsyrar 

organisationen till viss del och fördelningen i övrigt visar på att det är tre gånger så många 

som tycker att det stämmer ganska dåligt än de som anser att det stämmer helt.  

 

 

När vi ställde frågan om De fyra Core Values stämmer överens med verksamheten var även 

här de flesta, 80 procent, ganska positiva, dvs. de svarade stämmer ganska bra. Det är 15 

procent som anser att det stämmer helt, 5 procent som anser att det stämmer till viss del, men 

ingen som anser att det stämmer helt eller inte alls.  

 



 

  33     
  
 

5,1%

15,4%

79,5%

Category

Stämmer ganska bra

Stämmer helt

Stämmer till viss de

Jag anser att de fyra Core Values stämmer överens med SEB korts verksamhet.

 

Figur 2 - Jag anser att Core Values stämmer överens med SEB Korts verksamhet 
 

Vad gäller de positiva effekterna Core Values har gett organisationen anser de flesta att det 

stämmer till viss del, 51 procent, men det är samtidigt ganska många som har valt alternativet 

”Det stämmer ganska bra, 36 procent. Ungefär 13 procent anser att det stämmer ganska helt, 

men ingen anser att det inte stämmer alls. 

51,3%

12,8%

35,9%

Category

Stämmer ganska bra

Stämmer helt

Stämmer till v iss de

Jag anser att Core Values har medfört positiva effekter för SEB Kort

  

Figur 3 – Jag anser att Core Values medfört positiva effekter för SEB Kort 
 

Vid frågan om det finns oskrivna regler som ligger till grund i Core Values var det ganska 

många som inte svarade på frågan alls, av dem som dock har besvarat frågan anser 

majoriteten att det stämmer ganska dåligt, i övrigt är det jämt fördelat mellan kategorierna.  
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5.3 SEB Korts Core Values och kollegorna 
En klar majoritet anser att det stämmer till viss del att deras kollegor delar Core Values, och 

av övriga respondenter var det 33 procent som ansåg att det stämmer ganska bra och 18 

procent som tycker det stämmer ganska dåligt. De flesta anser vidare att påståendet att deras 

kollegor ser arbetet ur ett Core Values perspektiv stämmer till viss del och det är nästan lika 

många som anser att det stämmer ganska bra. Det är dock ganska många, hela 18 procent som 

anser att det stämmer ganska dåligt. Vad gäller frågan om kollegorna har användning för 

värderingarna vid samarbete i organisationen ställer de sig i huvudsak positivt till. Det är 

nästan lika många som svarade att det stämmer till viss del som de som svarar stämmer 

ganska bra! Enbart 5 procent anser att det stämmer ganska dåligt i jämförelse med att hela 13 

procent anser att det stämmer helt. Även när det kommer till hur respondenterna tror att Core 

Values har medfört positiva effekter för kollegornas arbete ställer de flesta sig positiva till. 

Enbart 5 procent anser att det stämmer ganska dåligt medan resten anser att det stämmer till 

viss del eller bättre.  

41,0%

2,6%
17,9%

33,3%

5,1%

Category

Stämmer till v iss de

Bortfall

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dålig

Stämmer helt

Jag tror att mina kollegor ser allt i deras dagliga arbete ur ett Core Values perspektiv

 

Figur 4 – Jag tror att mina kollegor ser deras dagliga arbete ur ett Core Values perspektiv 
 

5.3 SEB Korts Core Values och cheferna 

Medarbetarnas syn på hur cheferna och ledningen ser och använder sig av Core Values är i 

det stora positivt, dvs. att de använder och har användning av värderingarna i sina arbeten. 

 De flesta anser att företagsledningen själva tillämpar Core Values och majoriteten, 43 procent 
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anser att det stämmer ganska bra, men 30 procent anser att det stämmer till viss del och 18 

procent att det stämmer helt. Det är enbart 5 procent som anser att det stämmer ganska dåligt 

och ingen som anser att det inte stämmer alls. Cirka 62 procent anser att påståendet om 

ledningsgruppen och cheferna delar värderingarna stämmer ganska bra, medan enbart 3 

procent anser att det stämmer ganska dåligt. På denna fråga har vi dock fått ett bortfall på 

cirka 8 procent 

30,8%

17,9%

5,1%

43,6%

2,6%

Category

Stämmer till v iss de

Bortfall

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dålig

Stämmer helt

Företagsledningen tillämpar själva de Core Values som SEB Kort har

 

Figur 5 – Företagsledningen tillämpar själva de Core Values som SEB Kort har. 
 

På frågan om Core Values är ett kontrollinstrument anser hela 36 procent att det inte stämmer 

alls och 26 procent ansåg att det stämmer ganska dåligt. 18 procent anser att det stämmer till 

viss del och 13 procent anser att det stämmer ganska bra. Om chefen har användning för Core 

Values i sitt dagliga arbete anser majoriteten att det stämmer ganska bra och de flesta andra 

anser att det stämmer till viss del. Vid samarbete anser medarbetarna att chefen har 

användning för värderingarna. Fördelningen mellan svaren är att 87 procent anser att det 

stämmer till viss del, ganska bra eller helt och hela 90 procent anser att de har medfört 

positiva effekter för cheferna även dessa svar är fördelade på dessa alternativ. 
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25,6%

12,8%

5,1%

Category

Stämmer inte alls

Stämmer till v iss de

Bortfall

Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dålig

Stämmer helt

Core Values är ett sätt för företagsledningen att kontrollera mig och övriga medarbetare.

 

Figur 6 - Core values är ett sätt för företagsledningen att kontrollerna mig och övriga 
medarbetare 
 

5.4 SEB Korts Core Values och jag 

När vi ställde frågan om den enskilde medarbetaren själv håller med om Core Values och vad 

de står för visade det sig att hela 95 procent håller med helt eller ganska bra. Det var nästan 

lika många som ansåg att de var tydliga och lättförståeliga.  

 

Majoriteten anser vidare att de till ganska stor del har användning för Core Values i sitt 

dagliga arbete, det var dock en person som inte ansåg att denna hade användning för dem alls. 

Vid samarbete har 59 procent användning av värderingarna helt eller ganska mycket och 36 

procent anser att det stämmer till viss del. 92 procent säger sig vidare göra mer i sitt arbete än 

vad som krävs av dem och effekterna av Core Values har för egen del i huvudsak positiva. 

Där är fördelningen att 46 procent anser att det stämmer till viss del och 46 procent anser att 

det stämmer ganska bra eller helt. Core Values har de flesta användning för vid kontakt med 

kunderna då enbart en har svarat att det stämmer ganska dåligt och resten stämmer till viss del 

eller mer. På frågan om Core Values motiverar dem har majoriteten svarat att det stämmer till 

viss del och ganska bra, tre personer svarade att det inte stämde alls eller ganska dåligt. 

46 procent av respondenterna anser att det stämmer ganska bra att de ser sitt dagliga arbete ur 

ett Core Values Perspektiv, 31 procent att det stämmer till viss del, 13 procent att det stämmer 

helt, 5 procent att det stämmer ganska dåligt, och 3 procent att det inte stämmer alls. 
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Stämmer inte alls
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Stämmer ganska dålig

Stämmer helt

Jag ser mitt dagliga arbete ur ett Core Values-perspektiv

 

Figur 7 – Jag ser mitt dagliga arbete ur ett Core Values perspektiv. 
 

De flesta anser att det stämmer ganska bra att de kan påverka sin egen utveckling och ungefär 

lika många anser att det stämmer helt med dem som säger att det enbart stämmer till viss del. 

Vidare anser en mycket stor del att de uppmuntras ganska mycket eller helt från sin chef i den 

egna utvecklingen.  

 

20,5%

17,9%

5,1%

56,4%

jag kan påverka min utv

15,4%

38,5%

5,1%

41,0%

min chef uppmuntr min utv Category

Stämmer gansk a bra

Stämmer gansk a dålig

Stämmer helt

Stämmer till v iss de

Diagram över påverka sin egen utvecklig, chefen uppmuntrar utveckling

 

Figur 8 – Diagram över hur man anser sig kunna påverka sin egen utveckling samt hur man 
anser att ens chef uppmuntrar till utveckling. 
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6 Analys 

I detta kapitel skall de empiriska resultaten kopplas samman till teoridelen så att vi kan 

analysera våra resultat och försöka dra slutsatser. Vi kommer därmed att försöka svara på vår 

frågeställning för arbetet, dvs. vilka förutsättningar företagsledningen har för att förändra 

kulturen inom en organisationen? När vi analyserar resultaten kommer vi se svar i 

kategorierna ”Stämmer till viss del”, ”Stämmer ganska bra” och ”Stämmer helt” som att 

respondenterna i huvudsak är positivt inställda till frågan de besvarat. När respondenterna 

svarar ”Stämmer ganska dåligt” och ”Stämmer inte alls” kommer vi att dra slutsatser som i de 

är i huvudsak negativt inställda. Vi kommer även att analysera gradskillnader mellan dessa 

svarsalternativ där vi finner att det är av intresse.  

 

Till att börja med kan det vara på sin plats att nämna att vissa av resultaten är en aning 

motsägelsefulla. Ett mycket talande exempel på det är att de respondenter som inte säger sig 

vara speciellt medvetna om vad SEB Korts Core Values är ändå kunde identifiera dem. 

I diagrammet nedan motsvaras 4 i kategorin ”vad är CV” av att man prickat in rätt svar på de 

fyra Core Values som SEB Kort infört. Alla respondenter kunde här alltså identifiera dessa 

fyra, trots att det fanns respondenter som påstod att de inte kände till vad Core Values var. 
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Figur 9 – Diagram över om hur respondenterna svarat på vilka de fyra Core Values grupperat 
på hur de anser sig vara medvetna om Core Values är 
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SEB Kort finns i hela norden, vilket enligt teorierna försvårar möjligheterna till kontroll över 

de olika enheterna. Företaget består dessutom av flera sammanslagningar som skapade många 

subkulturer inom organisationen. Det var därmed en viktig anledning till införandet av Core 

Values och för att skapa bättre möjligheter till samarbete. Vår undersökning visar att de 

anställda på SEB Kort anser att de gemensamma värderingarna underlättar samarbete för både 

sig själva, kollegorna och cheferna. Detta stämmer väl överens med SEB:s koncernlednings 

skäl till införandet av Core Values. Abrahamsson et al. menar även att kultur utvecklas just ur 

organisationens behov av att upprätthålla effektiva samarbetsformer. Det visar sig också att de 

som inte tycker att cheferna använder Core Values i sitt samarbete inte heller tycker att de 

själva har nytta av Core Values i samarbete. Detta kan vara en spegling av individernas 

undermedvetna cynism gentemot företaget i likhet med Senges resonemang om brist på stöd 

för värderingarna. Motsatt tendens finner vi på de individer som ställer sig positiva till 

chefernas användning av Core Values i samarbetssituationer. 

 

I figur 10 nedan är skalan 1 = stämmer ganska dåligt, 2 = Stämmer till viss del, 3 = stämmer 

ganska bra, 4 = Stämmer helt. 
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Diagram över Chefer använder CV vid samarbete; Jag anv för cv i samarbete

 

Figur 10 – Diagram över hur respondenterna anser sig ha användning för core values i sitt 
samarbete med kollegor, grupperat på hur det anser att chefer använder Core Values i sitt 
samarbete med kollegor 

 

SEB Korts koncernledning kan i likhet med teorin om kulturmanipulerare eftersom de anser 

och dessutom försökt sig på att förändra på befintliga subkulturer till en ny gemensam kultur. 

Enligt den motsatta varianten, kulturdyrkaren, är det omöjligt att påverka kulturen och därmed 

skulle SEB Korts försök vara dömt att misslyckats redan från början. För att få de anställda att 
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göra som ledningen vill verkar det råda konsensus kring att ledningen själva måste göra så 

som de säger. T.ex. så som Mabons teori som nämnts tidigare, ”Glappet mellan läpparnas 

bekännelse och faktiskt handlande kan orsaka svåra slitningar inom organisationen”. Samma 

sak menar även Granberg, ”medarbetarna gör som chefen gör och inte som denne säger”. 

 

Enkäterna visade att de flesta av respondenterna är övervägande positiva till att ledningen 

själva både tillämpar och delar de Core Values som införts. Det visade sig dock att 

respondenterna anser att ledningen delar Core Values i större utsträckning än vad de anser att 

ledningen tillämpar dessa, vilket kan ses som ett nederlag om vi väljer att tro på den teori som 

förespråkar att cheferna och ledningen skall agera som de vill att de anställda skall göra. Om 

vi tittar närmare på befattningskategori 2, chefer, kan vi notera att de chefer som svarat är 

negativa eller till viss del negativa till att ledningen för SEB Kort själva tillämpar Core 

Values. Detta skulle kunna bero på att cheferna vet mer och är mer insatta i vad och hur 

ledningen agerar än de övriga anställda.  

 

I figur 11 nedan är skalan 1 = stämmer ganska dåligt, 2 = Stämmer till viss del, 3 = stämmer 

ganska bra, 4 = Stämmer helt. 
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Figur 11 - Diagram över hur respondenterna anser att företagsledningen delar SEB Korts 

Core Values, grupperat på huruvida de anser att ledningen tillämpar Core values. 

 

Att skapa en känsla av gemenskap inom en organisation är viktig för att kunna motivera 

medarbetarna, vilket är en av företagskulturens uppgifter. De gemensamma visionerna skall 

vidare skapa tillit och vara en grundval till samarbete. Engagemang är därmed en viktig del av 
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företagets kultur. Det är enligt Senge vidare ovanligt med äkta engagemang och samtycke. Vi 

tolkar det som om de flesta respondenter förhåller sig till kategorierna mellan ett och tre, dvs. 

(1) engagemang, (2) anslutning och (3) äkta samtycke. Vi baserar detta på att de flesta 

respondenterna håller med om värderingarna och tror att kollegorna och cheferna gör likaså. 

Dessutom anser de att de har användning för dem i sitt dagliga arbete, men framförallt visar 

resultaten från frågan om de engageras av sitt arbete och om de gör mer än vad som krävs av 

dem att de flesta av medarbetarna befinner sig inom dessa tre kategorier. Vi översätter fritt 

från denna fråga att de som svarar ”Stämmer till viss del” är desamma som ”Äkta samtycke”, 

”Stämmer ganska bra” kan likställas med Senges kategori ”Anslutning” samt ”Stämmer helt” 

översätts till ”Engagemang”. Det visar sig då att cheferna hade högst andelar engagerade 

medan handläggarna fördelade sig över fler av Senges kategorier och främst på kategorin för 

äkta samtycke. Denna fördelning stämmer väl överens med Senges teorier då han menar att de 

flesta anställda känner samtycke till företagets visioner och mål samt bidrar på olika vis till att 

uppfylla dessa, men det är enbart ett fåtal som är engagerade. Givetvis är vi medvetna om att 

detta är en grov förenkling av mätning av engagemang, men inräknat från de resultat vi fått på 

de olika frågorna anser vi dock att detta är en rimlig bedömning.  

 

I figur 12 nedan är skalan 1 = stämmer ganska dåligt, 2 = Stämmer till viss del, 3 = stämmer 

ganska bra, 4 = Stämmer helt. 
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Figur 12 - Diagram över hur respondenterna anser sig göra mer än vad som krävs av dem, 
grupperat på befattning 
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Teorin som presenterades i vår uppsats framhäver även att det finns vissa utgångspunkter för 

att engagemang och anslutning skall kunna ske. Först och främst förespråkas att cheferna 

själva måste visa att de är anslutna till de nya visionerna för att de anställda skall kunna bli 

övertygade. Vår undersökning visar dock att cheferna inte var fullt anslutna då de i många 

frågor själva var tveksamma över Core Values effekter på organisationen, kollegorna och sig 

själva. Tendenserna visar även på att de inte var helt säkra på om företagsledningen trodde på 

värderingarna. Handläggarna på de båda avdelningarna trodde att både ledningen och 

kollegorna var införstådda i och trodde på SEB Korts Core Values i högre grad än vad 

cheferna ansåg. Detta stödjer inte riktigt teorin då resultatet utifrån denna borde vara tvärt om. 

Detta skulle kunna förklaras med att företagsledningen tydligt visat att de är anslutna till 

visionerna och därmed tror och agerar utifrån dem. Teorin förespråkar även att medarbetarna 

måste ha möjlighet att själva välja om de vill ansluta sig eller inte, vilket stämmer överens 

med SEB Korts sätt att införa värderingarna. Dessa resultat är lite motsägelsefulla, vilket kan 

vara svårt att förklara utifrån teorin. Vi tolkar dem dock som om de mellanchefer som var 

delaktiga i enkätundersökningen känner sig som anställda snarare än som en del av ledningen 

och är därmed inte heller lika delaktiga. Det kan även vara så som tidigare nämnts att dessa 

chefer känner till mer om hur saker och ting faktiskt ligger till och är därför mer skeptiska än 

övriga medarbetare. 

 

På frågan om SEB Core Values stämmer överens med företagets affärsidé och därmed 

verksamheten var de flesta lite tveksamma. Om det finns överensstämmelse mellan dessa kan 

det enligt Abrahamsson et al. underlätta införandet av de nya värderingarna. Det kan bero på 

att strukturen i kulturen är ungefär densamma och det gör att det blir enklare att ställa sig 

bakom de nya värderingarna och därmed göra dem till sina egna. Vi finner det ganska 

underligt att resultaten i denna fråga var så pass svaga eftersom vad vi kan se så stämmer de 

fyra värderingarna mycket bra överens med huvudverksamheten. Att vår åsikt skiljer sig mot 

de flesta anställdas åsikter kan bero på att de väger in andra aspekter i verksamheten än vad vi 

gör. De har en större förförståelse om företaget och har bättre insyn i dess olika 

arbetsmoment. Om detta är fallet visar inte denna fråga det som den avsåg att mäta eftersom 

det främst är intressant att se om värderingarna stämmer med huvudverksamheten och inte 

enskilda moment i verksamheten.  

 

Samtliga av respondenterna i undersökningen känner till vilka SEB Korts Core Values är, 

men de ansåg sig inte i lika hög grad anse sig känna till dem så väl. Det kan bero på att de inte 
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känner sig införstådda i dess fulla innerbörd. De ansåg vidare inte att värderingarna 

genomsyrade hela organisationen och dess verksamhet, vilket skulle kunna förklaras av att de 

inte känner till dess innebörd så väl. Att hela 95 procent av respondenterna höll med om 

företagets Core Values är något som är lätt att förstå då dessa är formulerade på ett enkelt och 

lättförståeligt vis samt att de är breda och vänder sig till verksamheten på en god nivå.  

 

De flesta av respondenterna menade vidare att de hade ganska god användning av 

värderingarna i sitt arbete, vilket är ett mycket gott betyg till Core Values. Medarbetarna på 

SEB Kort ansåg att de handlingar de utförde till stor del var helt och hållet utifrån SEB Kort 

och dess värderingar, vilket stämmer bra med teorin om mänskliga kentaurer. De flesta 

respondenter ansåg sig vidare ha stora eller ganska stora möjligheter till att själva påverka sin 

utveckling. De ansåg även att deras chefer i hög grad uppmuntrade dem. Tidigare teorier 

menar att personlig utveckling är en stor del av företagskulturen och de gemensamma 

värderingarna. Personligt mästerskap är enligt Senge en förutsättning i en framgångsrik 

organisation med god företagskultur. Ovan nämnda resultat visar att SEB Kort är långt komna 

och uppmuntrande till individers utveckling. Det personliga mästerskapet är en grundsten till 

äkta engagemang i enlighet med Senges teorier och vi anser att vår undersökning visar att 

detta är fallet även för SEB Kort. Däremot var det inte lika många som ansåg att själva 

värderingarna motiverade dem i arbetet, vilket skulle kunna tyda på skepsis gentemot dem. 

Eftersom de dock svarade positivt på om de höll med om SEB Korts Core Values tror vi att 

det snarare är en skepsis gentemot företagsledningen som föremedlar visionerna. 

 

Den kulturmodell som presenteras i tidigare teoriavsnitt innehåller tre medvetande- och 

observationsnivåer. De omedvetna grundantagandena som tas för givna kan i denna 

undersökning ha ställt till det en del eftersom många av de svar som getts kan antas vara 

sprungna ur dessa omedvetna, förutfattade antaganden som tas för givna inom organisationen, 

men som vi inte känner till. Något som ligger till grund för detta antagande är det faktum att 

bortfallet från denna fråga var ganska stor, vilket kan antas bero på att de inte förstod vad vi 

menade då de som sagt är omedvetna.  

 

Abrahamsson framhäver att förändringar i en organisation påverkar individerna och skapar 

osäkerhet. En förändring som initieras uppifrån som i SEB Korts fall skapar lätt misstankar 

och tvivel, vilket kan förklarar de svaga och ibland lite motsägelsefulla svar vi fått från 

respondenterna. En stark företagskultur skapar enligt Krona et al. en hög motivation bland 
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medarbetarna och SEB Kort är enligt oss på god väg att skapa denna starka företagskultur. Än 

så länge finns det dock en del tvivel inom organisationen, men som teorin säger så tar det lång 

tid att bygga upp en stark företagskultur. Om SEB Kort fortsätter att arbeta in dessa nya 

värderingar på ett målmedvetet vis finns alla förutsättningar för att de tvivel som finns i dag 

blir allt mindre. Legitimitet i värderingarna skapas genom företagsledningen, cheferna och 

medarbetarna, vilket förhoppningsvis med tiden kommer att acceptera och implementera 

värderingarna allt mer i samtliga delar av arbetet. Resultaten av införandet ser ännu så länge 

mycket goda ut och de flest medarbetare ställer sig i stort positiva till Core Values.   
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7 Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilka förutsättningar en företagsledning har att 

förändra på en företagskultur. När vi sammanvägt de svar vi fått från enkäterna och analysen 

kom vi fram till att det går att påverka och ändra på en företagskultur.  

 

En uppfattning vi fick är att en förändring av företagskulturen och dess förankring hos 

medarbetarna tar lång tid. SEB Kort införde de nya värderingarna som de kallar för Core 

Values år 2003, vilket trots allt är tre år sedan. Vi kan fortfarande utläsa vissa tveksamheter 

hos de anställda trots att de håller med om värderingarna, varför vi kom fram till att det verkar 

existerar en tröghet i företagskulturförändringar. Precis som den tidigare forskningen visat på 

måste värderingarna stämma överens med medarbetarnas och förankras hos dem för att de 

skall falla i god jord. SEB Kort arbetade in värderingarna hos medarbetarna i samband med 

införandet. De har dock inte följt upp detta, den enda uppföljningen som har gjorts är via 

utvecklingssamtalen med medarbetarna en gång om året. Det visar sig även hos medarbetarna 

då de är införstådda i vad de fyra Core Values innehåller och håller med om dem, men visar 

tveksamheter inför dess djupare innebörd. Vi utläste även visst tvivel från de chefer som 

deltog i studien, vilket var mer överraskande. Cheferna höll med om värderingarna och 

använde sig själva av dem i sitt arbete, men var inte lika övertygade om att ledningsgruppen 

använde sig av dem i sitt dagliga arbete. Vi kan inte utifrån denna undersökning få absoluta 

sanningar om vad detta betyder, men vi tolkar det som om det skulle kunna grunda sig i en 

viss brist i förtroende riktat gentemot ledningen snarare än att de är negativ inställda mot 

värderingarna i sig. Anledningen till att vi drar denna slutsats är att medarbetarna på SEB 

Kort överlag svarade positivt på om de höll med om värderingarna och om de hade 

användning för dem. 

 

En mycket stor majoritet av respondenterna höll inte med om att Core Values kunde vara ett 

sätt för ledningen att kontrollera dem. Vi tolkar detta som om de antingen inte förstod vår 

fråga, eller att de inte har förstått att Core Values och dess införande just precis är en form av 

kontroll och styrning. Vi tror framför allt att de inte förstår att det är ett kontrollsystem, men 

det kan även innebära att ordet kontroll förknippas med någonting negativt, medan 

värderingarna och företagskulturen associeras med något positivt. Om så är fallet anser vi att 

SEB Korts företagsledning har lyckat ganska bra med att formulera och förmedla positiva 

värden med Core Values. Något som förvånade oss var att ingen av cheferna insåg att Core 

Values är ett kontrollsystem, utan den enda som faktiskt gjorde det helt var en handläggare på 
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kundservice. Vi hade förväntat oss att cheferna skulle var mer insatta i Core Values syfte och 

inse dess grundläggande syfte. Om det däremot är så att medarbetarna faktiskt förstår att en 

företagskultur kan användas som kontrollsystem, men anser att SEB Korts ledning har 

misslyckats att använda detta instrument som styrning är det ett stort misslyckande för 

ledningen. 

 

Core Values verkar vara ett lyckat projekt när vi studerar respondenternas svar på frågorna 

gällande de positiva effekterna på samarbetet inom organisationen. Medarbetarna ansåg att 

både de själva, kollegorna samt cheferna och ledningen hade användning på Core Values vid 

samarbete. Detta anser vi speglar den positiva påverkan som Core Values tycks ha inom 

organisationen. Medarbetarna ansåg vidare att Core Values var tydliga och lättförståliga, 

vilket är en förutsättning för införandet av nya värderingar. Skulle de ha varit svårförståliga 

hade det varit mycket svårt att övertyga medarbetarna om att det är den rätta vägen att gå. Det 

är svårt att ansluta sig om värderingarna inte förstås.  

 

En slutsats som kan dras är att införandet av Core Values är lyckat då de flesta respondenter 

tycker de har god användning för värderingarna i sitt dagliga arbete, i sina kontakter med 

kunderna, vidare ansåg majoriteten att både kollegor och chefer även de delar Core Values 

och dess värderingar. Något som vi tycker speciellt belyser att företagsledningen har lyckats 

förändra företagskulturen och dess värderingar är att det inte var en enda respondent som 

svarade negativt på att Core Values genomsyrar hela verksamheten. Det var dock fler som 

svarade att de var tveksamt positiva. 

 

Vi hoppas att vi med hjälp av denna undersökning har en förhållandevis god uppfattning om 

förhållanden som råder på SEB Kort, trots det relativt stora bortfallet. Anledningen till att vi 

tror oss kunna dra ganska bra slutsatser ur materialet eftersom fördelningen stämmer i urvalet 

stämmer väldigt bra med populationen. Det är dock ändå viktigt att ha i åtanke det bortfall 

som faktiskt finns när det gäller generaliserbarheten. Vi tror som sagt att resultatet visar på att 

företagsledningen har lyckats påverka kulturen i den riktning de velat, men att det fortfarande 

finns en hel del tveksamheter inom organisationen. Dessa tveksamheter ligger främst i att det 

tar tid att skapa samt införa en ny kultur. Om resultaten går att generalisera utanför SEB Kort 

låter vi vara osagt, men eftersom våra resultat överensstämmer med tidigare forskning skulle 

det inte kunna vara helt omöjligt. Vi väljer dock att se denna undersökning som en förstudie 

pga. bortfallet. 
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8 Kritisk granskning 

Vi kommer i vår kritiska granskning diskutera de val och överväganden vi gjort i denna 

uppsats utifrån ett kritiskt perspektiv. Vi kommer att argumentera för de val vi gjort och även 

presentera de brister vi upptäckt. 

 

Innan enkäterna som ligger till grund för denna uppsats hade lämnats till respondenterna hade 

vi en förhoppning om att få en väldigt hög svarsfrekvens. Att vi hade denna förhoppning 

berodde bl.a. på att personalchefen stod bakom enkäten och skrev ett introduktionsbrev i 

vilket respondenterna uppmanades att svara. Trots detta blev det ett ganska stort bortfall och 

endast ca 65 procent av respondenterna lämnade svar även fast de blev påminda. 

 

Vi har försökt skapa mått på validiteten i denna undersökning genom att jämföra fördelningar 

av kända faktorer på hela SEB Kort med respektive fördelningar i enkäten. Det visar sig att 

detta överensstämmer väldigt väl, könsfördelningen är t.ex. i hela SEB Kort 60 procent 

kvinnor och 40 procent män, i undersökningen är fördelningen 59 procent kvinnor och 41 

procent män, medelåldern bland respondenterna är 39 år och den verkliga medelåldern bland 

de anställda på SEB Kort är 43 år. Detta tycker vi stärker validiteten hos enkätsvaren trots det 

relativt stora bortfallet. Det kan dock vara lämpligt att anse denna studie som en förstudie till 

en mer omfattande undersökning om SEB Korts Core Values. Detta då vi bör vara försiktiga 

med tolkningen av siffrorna som framkommit då bortfallet ändå varit förhållandevis stort och 

urvalsgruppen i sig var ca 1/8 av det totala antalet anställda.  

 

I några fall hade respondenterna skrivit att de tyckte vissa frågor var oklara, något som är 

olyckligt då vi genom att låta testpersoner läsa igenom enkäten försökt säkra att frågorna var 

tydliga och lättförståeliga. När teorin som ligger till grund för detta arbete inhämtas gjordes 

sökningar i biblioteksdatabaser. Trots att vi försökt använda oss av mycket litteratur finns det 

förmodligen någonting vi förbisett. Detta förbiseende kan ha skett antingen på grund av att vi 

inte förstått att en viss teori/teoretiker skulle ha passat in i vårt syfte eller för att vi inte sökt 

med rätt sökord. Det finns även en risk att vi tagit med felaktiga teorier eller för mycket 

teorier, vilket kan ha begränsat oss i arbetet med denna uppsats. Även vår förförståelse för 

ämnet kan ha stört oss, dels då den var begränsad och dels eftersom den kanske fick oss att 

tolka saker fel. Vi anser dock att våra förkunskaper och teorier torts denna risk är bred och 

därmed tillräcklig för denna uppsats. För att säkerställa att vår teoridel är tillräcklig har vi 

även rådslagit med vår handledare Roland Hansson.  
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Resultatet i denna undersökning baserar sig på våra tolkningar av teori, svar på enkäterna 

samt den syn vi haft på sammanställningen av materialet. Samma undersökning gjord av en 

annan grupp, som kanske gjort andra tolkningar hade därmed kanske kunnat se saker som inte 

framkommit i denna undersökning 

 

Vid valet av tillvägagångssätt stod valet mellan enkäter och intervjuer. Det finns en möjlighet 

att resultatet visat sig på annat sätt om vi valt att använda oss av djupintervjuer. Då hade 

oklara frågor och begrepp kunnat förklaras, en djupare förståelse för hur varje individ hade 

möjligtvis kunnat fås. Dock hade vi inte inom ramen för denna uppsats haft möjligheten att 

intervjua i närheten av så många som besvarat enkäten vi valde att genomföra. Detta var ett 

starkt argument för att välja enkäten som metod. Ett annat argument för den valda metoden är 

att vi ansåg att tillräcklig information skulle kunna inhämtas via enkätinstrumentet.  

Det vi i efterhand anser oss ha missat är intervjuer och/eller enkäter även till den riktiga 

ledningen inom SEB Kort, då detta hade kunnat ställas mot vad de anställda tyckte och tänkte 

angående Core Values. Det hade då varit intressant att se vad folk på toppen tyckte, om de var 

mer positiva. 

 

Den kontakt vi har haft på SEB Kort är med personalchefen, vilket eventuellt kan ha påverkat 

oss via den information som han lämnat och det faktum att han gav oss förslag på avdelningar 

att lämna enkäten till. Vi hade eventuellt kunnat göra på ett annat vis, t.ex. distribuerat 

enkäten själva till ett slumpmässigt urval på SEB Kort. Detta hade förmodligen inte påverkat 

resultatet i sig utom om något hade det påverkat svarsfrekvensen. Vi skulle även ha kunnat 

använda oss av en lista på de medarbetarna som ingick i vårt urval för att på så vis enklare 

kunnat säkerställa att samtliga lämnade in svaren. Vi valde att inte göra på så vis då 

personalchefen inte ställde sig bakom denna metod. Även denna metod hade dock kunnat 

påverka svarsfrekvensen väl. Vi anser dock att det relativt stora bortfallet inte påverkat 

resultatet nämnvärd eftersom validiteten tycks vara ganska god. Det är ändock viktigt att vara 

medveten om bortfallet när uppsatsen läses och ha i åtanke att vi anser detta arbete som en 

förstudie. 
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Samtal med personalchef vid SEB Kort AB 

 
 
Bilaga 1, Följebrev  



 

    
  
 

Stockholm den 26 april 2006 
 
 
Hej, 
 
Våra namn är Maria Jällebo och Alexander Ering, vi studerar Företagsekonomi vid 
Stockholms universitet. Just nu skriver vi vår C-uppsats i ämnet organisation och skulle 
behöva Din hjälp i vårt arbete. Bifogat finner du en enkät med cirka 30 frågor samt ett 
svarskuvert. Frågorna behandlar SEB Korts Core Values, gemensamma värderingar och 
företagskultur. 
 
Givetvis kommer alla svarsenkäter att behandlas konfidentiellt och det kommer inte att vara 
möjligt att genom enkäten och dess svar röja din identitet. Vi skulle vara tacksamma om Du 
vill skicka den ifyllda enkäten i svarskuvertet till personalchefen Christer Fröjd, MLQ 5, så 
snart som möjligt, helst redan idag, för att därigenom ge oss tid att sammanställa svaren, dock 
senast fredagen den 5 maj 2006. 
 
Om Du har några frågor angående detta brev eller den medföljande enkäten är Du välkommen 
att kontakta oss eller vår handledare. Din medverkan är naturligtvis frivillig, men väldigt 
viktig för att vi skall kunna slutföra vårt examensarbete i tid. 
 
Tack för Din tid! 
 
 
 
Maria Jällebo och Alexander Ering 
 
Maria Jällebo 
Mobil: 070-760 10 99 
E-post: maria.jallebo@chello.se  
 
Alexander Ering 
Mobil: 0708-63 36 58 
E-post: ering@telia.com  
 
Handledare: 
Roland Hansson, Assisterande Professor vid Stockholms Universitet 
Tfn: +46 (0)8-16 46 50 
E-post: rh@fek.su.se 



 

    
  
 

Bilaga 2, Frågeenkäten 

Enkät om Core Values i SEB Kort 
 
 
Hur länge har du varit anställd på SEB Kort AB? 

Mindre än ett år
 

1-2 år
 

3-5 år
 

6-10 år
 

Längre än 10 år 
 

 
 
1. Kön: 

Kvinna Man
 

 
2. Ålder:_______ år 

 
3. Befattning: 

Handläggare kreditavdelningen
 

Handläggare kundservice
 

Chef
 

 
SEB Korts Core Values 
 
4. Jag är medveten om vad SEB Korts Core Values är. 

Har aldrig hört talas om
 

Hört talas om, men känner knappt till
 

Känner till lite
 

Känner till ganska bra
 

Känner till mycket bra
 

 
5. Vilket av nedanstående alternativ motsvarar SEB Korts Core Values? 

Motivation, Intelligens, Framåtanda, Engagemang
 

Professionalism, Tillgivenhet, Framåtanda, Kunden främst
 

Kunden främst, Engagemang, Intelligens, Motvation

Tillgivenhet, Intelligens, Kunden främst, Kontinuitet 
 

Professionalism, Engagemang, Kontinuitet, Ösesidig respekt
 

 



 

    
  
 

SEB Korts Core Values och organisationen 
 
6. SEB Korts Core Values genomsyrar hela organisationen. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
7. Jag anser att de fyra Core Values stämmer överens med SEB Korts verksamhet. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
8. Jag anser att Core Values har medfört positiva effekter för SEB Kort 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
9. Det finns ”oskrivna regler” inom organisationen som är kopplade till SEB Korts Core 

Values. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 



 

    
  
 

SEB Korts Core Values och kollegorna 
 

10. Jag anser att mina kollegor delar de värderingar som SEB Kort har 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
11. Jag tror att mina kollegor ser allt i deras dagliga arbete ur ett Core Values perspektiv 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
12. Jag tror att mina kollegor har användning för SEB Korts Core Values vid samarbete inom 

organisationen. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
13. Jag anser att Core Values har medfört positiva effekter för mina kollegor i deras arbete. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 



 

    
  
 

SEB Korts Core Values och cheferna 
 
14. Företagsledningen tillämpar själva de Core Values som SEB Kort har. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
15. Jag anser att företagsledningen och cheferna delar de värderingar som SEB Kort har 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
16. Jag anser att Core Values är ett sätt för företagsledningen att kontrollera mig och övriga 

medarbetare. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
17. SEB Korts chefer ser allt i deras dagliga arbete ur ett Core Values perspektiv 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
18. Jag tror att min chef har användning för SEB Korts Core Values vid samarbete med 

medarbetare. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 



 

    
  
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

19. Jag anser att Core Values har medfört positiva effekter för cheferna deras arbete. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
SEB Korts Core Values och jag 
 
20. Jag håller med om de värderingar som SEB Kort har 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
21. Jag anser att SEB Korts Core Values är tydliga och lättförståeliga. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
22. Jag ser allt i mitt dagliga arbete ur ett Core Values perspektiv 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
23. Jag har användning för SEB Korts Core Values vid samarbete med kollegor. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 



 

    
  
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
24. Mitt arbete engagerar mig och jag gör mer än vad som krävs av mig. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
25. Jag anser att Core Values har medfört positiva effekter för mig i mitt arbete. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
26. I min kontakt med kunderna är Core Values ett instrument för bemötande och agerande 

gentemot kunden 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

Vi har inga kunder
 

 
27. Core Values motiverar mig i mitt arbete. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
28. När jag agerar i mitt arbete är det utifrån SEB Kort och dess värderingar helt och hållet. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 



 

    
  
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
29. Jag känner att jag kan påverka min egen utveckling. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
30. Jag känner att min chef uppmuntrar mig i min utveckling. 

Stämmer inte alls
 

Stämmer ganska dåligt
 

Stämmer till viss del
 

Stämmer ganska bra
 

Stämmer helt
 

 
31. Om du har några tankar eller funderingar som du inte har fått uttrycka i denna enkät, vore 

vi tacksamma för om du ville skriva ner nedan. 
 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  
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