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Syftet med denna uppsats är att genom en kartläggning av organisationskulturen i ett 

tjänsteföretag, öka förståelsen för hur kulturen ser ut i denna typ av verksamhet. Avsikten är att 

ge en rik och nyanserad bild av kulturen. Forskningsfrågan blir således: Hur ser 

organisationskulturen ut i ett tjänsteföretag? 

 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie där intervjuer med personal från ett tjänsteföretag 

genomfördes. Syftet var att få fram djupgående information och en bild av hur respondenterna ser 

på organisationen, men också hur de tänker och känner på arbetsplatsen. Observationer utfördes 

också för att få en djupare inblick i tjänsteföretagets kultur. Sekundärdata utgjordes av internt 

material inom företaget såsom PM, riktlinjer för arbetsuppgifter och mötesprotokoll. 

 

Studien visar att de anställda identifierar sig med organisationen och delar organisationens 

värderingar och grundläggande antaganden. Curandas verksamheten bygger främst på mänskligt 

samspel och det är utifrån detta som värderingarna och de grundläggande antagandena har 

skapats. Värderingar inom kulturen är omtanke, eget ansvar och god samarbetsförmåga. 

Kundfokus är dock den främsta värderingen inom företaget. Ett grundläggande antagande som 

genomsyrar organisationen är den holistiska människosynen. En konflikt som uppmärksammades 

handlade om informationsflödet. Personalen tror på en värdering om en öppen kommunikation 

men denna efterlevs inte i verkligheten.   
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Förord 
 

Denna kandidatuppsats är skriven under sommaren 2006. Det har varit mycket lärorikt och 

intressant att arbeta med denna uppsats och fått göra en närmare undersökning inom området 

organisationskultur. Vi tror att vi i framtiden kommer att få stor nytta av den kunskap och de 

många erfarenheter vi fått under arbetets gång. 

 

Vi vill inleda med att framföra vårt tack till alla anställda på Curanda VårdAssistans som gjorde 

den empiriska undersökningen möjlig och som utan tvekan lät oss spendera många timmar på 

deras kontor. Vidare vill vi även rikta ett speciellt stort tack till alla respondenter som så 

frikostigt har tagit sig tid att svara på våra frågor och delat med sig av sina erfarenheter.  

 

Vi vill också tacka vår handledare från Stockholms universitet, Lars Albert, som stöttat oss och 

gett oss goda råd under skrivandets gång.  

 

 

 

Stockholm den 21 augusti 2006 

 

Sandra Branthammer 

Sara Jonsson 

Kristina Sandblad 
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1. Inledning 

 

Intresset för organisationskultur har funnits länge, men det var först på 1980-talet som det blev ett 

populärt begrepp då framgången hos japanska företag attribuerades till organisationskultur.1 

Kultur etablerades snabbt som ett viktigt begrepp i företagsvärlden. I kontrast till den 

dominerande bilden av organisationen som en funktionell maskin, betraktades organisationen 

enligt detta perspektiv som en mänsklig konstruktion där sociala processer och symboliska 

aspekter lyftes fram.2 Organisationskultur uppmärksammades av både akademiker och 

företagsledare och det debatterades om varför vissa företag lyckades bättre än andra. Debatten 

innefattade också om huruvida detta kunde bero på kulturen i företaget.    

 

Idag är organisationskultur ett centralt begrepp i organisationsteori, men i litteraturen finns det 

många olika tolkningar av begreppet. Forskare har inte kunnat enas om en enhällig definition och 

svårigheten att fastställa begreppet har dels att göra med att kultur är något abstrakt och som 

tolkas utifrån synliga kulturuttryck. ”Culture is not visible itself, but is made visible through its 

representation.”3 Trots många tolkningar av begreppet är forskare överens om att det handlar om 

att individerna i en kultur delar något. Organisationskulturen är de osynliga normerna, 

antaganden och värderingar som styr personalens sätt att handla i olika situationer.4  Därtill finns 

ett gemensamt tankesätt bland medlemmarna, ett tankesätt som påverkar hur individerna agerar i 

olika situationer. Organisationskultur beskrivs ofta som “the way we do things around here”.5 

Enligt Bruzeliuz och Skärvad är organisationskulturen ”...arbetsplatsens inre liv, dvs. sättet att 

leva, tänka, handla och vara i just den organisationen”.6 

 

Litteraturen inom organisationskultur kan delas in i två huvudsakliga perspektiv. 

Organisationskultur kan ses som något organisationen har eller något som organisationen är. 

Abrahamsson och Andersen menar att så kallade kulturdyrkare ser kulturen som en evolutionär 

process och att den därför inte kan påverkas.7 Kulturen fungerar som en metafor för 

                                                 
1 Steve Ellis & Penny Dick. Introduction to Organizational Behaviour (Berkshire, 2000), 148.   
2 Miriam Salzer-Mörling. Företag som kulturella uttryck (Lund, 1998), 17. 
3 John van Maanen. Tales of the field: on writing ethnography (Chicago, 1988), 83. 
4 Steven McShane & Tony Travaglione. Organisational Behaviour: on the pacific rim (North Ryde, 2005), 534. 
5 Stephen P. Robbins, Rolf Bergman, Ian Stagg & Mary Coulter. Management (French Forest, 2003), 70. 
6 Lars. H. Bruzelius & Per-Hugo Skärvad. Integrerad organisationslära (Lund, 2000), 12. 
7 Bengt Abrahamsson & Jon Aarum Andersen. Organisation: att beskriva och förstå organisationer  (Malmö, 2000), 
136. 
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organisationen och enligt detta synsätt betraktas inte kulturen som fristående från organisationen. 

Det andra forskningslägret hävdar dock att kultur kan skapas och därmed även styras.8 De menar 

att det är möjligt att genomföra kulturella förändringar inom en organisation. Denna litteratur 

innehåller många pragmatiska lösningar om hur man ska använda kulturen som ett effektivt 

instrument för att försöka nå organisationens mål.9 

 

Alvesson diskuterar begreppets begränsningar och menar att själva ordet organisationskultur kan 

skapa förvirring.10 Organisationskultur begränsas genom ordet ”organisation” till ett enskilt 

företag. Alvesson menar att kulturen sträcker sig utanför organisationens gränser. 

Företagskulturen samspelar med andra kulturer, både inom och utanför den egna organisationen. 

Varje organisation uppvisar olika aspekter av de nationella, regionala, industriella, yrkesmässiga 

och professionella kulturer som finns i organisationens närhet.11 Tidigare studier har visat hur 

dessa kulturer samspelar med den organisationskulturen. Hofstede har exempelvis kartlagt 

nationella kulturer och hur nationella kulturer influerar organisationskulturen.12 

 

En vanlig syn på organisationskultur är att den är enhetlig, att det handlar om något som är 

gemensamt för hela organisationen. Enligt detta integrationsperspektiv präglas organisationen av 

harmoni, konsensus och en delad förståelse. Tvetydigheter och oordning förnekas eller ses som 

ett hot mot organisationen.13 Många forskare hävdar dock att en organisationskultur inte är en 

kultur utan att den är uppbyggd av flera subkulturer.14 Alvesson menar att en organisationskultur 

inte kan vara enhetlig på grund av dessa subkulturer.15 Denna teori stöds av Bolon och Bolon som 

hävdar att generella drag kan fastställas av organisationskulturen, men genom generaliseringen 

blir innehållet i kulturen snävt då den innehåller ett stort antal undergrupper och subkulturer.16 

Schein hävdar däremot att man kan skapa en enhetlig organisationskultur, trots att det existerar 

subkulturer inom organisationen.17  

                                                 
8 Edgar H Schein. Organizational Culture and Leadership (San Francisco, 2004), 1. 
9 Patricia Carr. “Riding the Tiger of Culture Change”, Training and Development Journal, 58., 8., 2004, 33-41. 
10 Mats Alvesson. Organisationskultur och Ledning (Malmö, 2001), 11. 
11 Susan C. Schneider & Jean-Louis Barsoux. Managing Across Cultures (Essex, 2003), 52. 
12 ibid., 22. 
13 Joanne Martin & Debra Meyerson refererad i Miriam Salzer-Mörling. Företag som kulturella uttryck (Lund, 1998) 
118. 
14 Alvesson, M. Organisationskultur och Ledning (Malmö, 2001), 265. 
15 ibid. 
16 Douglas Bolon & Donald Bolon. “A reconceptualization and analysis of organizational culture –The influence of 
groups and their idiocultures”. Journal of Managerial Psychology, 9., 5., 1994. 
17 Edgar H Schein. Organizational Culture and Leadership (San Francisco, 2004), 274.  
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Enligt flera forskare, däribland Parasuraman, är organisationskulturen särskilt viktig i 

tjänsteföretag.18 Siehl hävdar att i ett tjänsteföretag är en bra organisationskultur en förutsättning 

för service med god kvalitet.19 Den kvalitet som kunden blir erbjuden är ett resultat av vad de 

anställda presterar när tjänsten levereras. Personalen blir därmed direkt involverad i 

kärnprodukten, själva servicen.20 På grund av kulturens kritiska betydelse i just serviceindustrin 

kommer denna studie att fokusera på ett tjänsteföretag. Problemformuleringen blir således: Hur 

ser organisationskulturen ut i ett tjänsteföretag? Syftet med denna studie är alltså att genom en 

kartläggning av organisationskulturen i ett tjänsteföretag, öka förståelsen för hur kulturen ser ut i 

denna typ av organisation.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 A. Parasuraman. “Customer oriented corporate cultures are crucial to marketing success”, Journal of Services 
Marketing, 1., 1.,1987,  39. 
19 Caren Siehl. “Cultural Leadership in Service Organizations”, International Journal of Service Industry 
Management, 3., 2., 1992. 
20 Richard Normann. Service management: Strategy and Leadership in the Service Business (Chichester, 2000), 84. 
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2. Teori 

 
2.1 Organisationskultur 

Som nämndes i inledningen finns det många olika definitioner av organisationskultur. Skillnaden 

mellan de olika definitionerna i litteraturen består främst av vad som omfattas av kulturen. 

Kroeber och Kluckhohn identifierade 164 olika definitioner och hävdar att vad som menas med 

kultur definieras av kontexten där begreppet används.21 Detta innebär att man måste anpassa 

definitionen till hur och i vilket syfte begreppet kommer att användas.  

 

I denna studie kommer vi att använda oss av både Bangs och Scheins definition av kultur. Bang 

definierar kultur som: ”Organisationskultur är den uppsättnig gemensamma normer, värderingar 

och verklighetsuppfattningar som utvecklats i en organisation när medlemmarna samverkar med 

varandra och omvärlden.”22 

 

Schein definierar kultur enligt följande: ”Ett mönster av grundläggande antaganden som delas 

av medlemmarna i en grupp och som dessa har lärt sig när den löst sina problem med extern 

anpassning och intern integration och som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som 

giltiga och därför bör läras ut till nyanställda som det riktiga sättet att uppfatta tänka och känna 

i relation till sådana problem.” 23 

 

De två definitionerna motsäger inte varandra, utan vi menar att de kompletterar varandra på ett 

bra sätt. Bangs definition inkluderar de olika dimensioner av kultur vilket vi anser vara en viktig 

del i en kulturanalys. Det visar på vad som ligger nära kulturens kärna och vad som utgör synliga 

uttryck av kulturen. Enligt Scheins definition kan begreppet kultur tillämpas på alla olika sociala 

enheter oberoende av storlek och därmed även på en organisation. Scheins definition tar även upp 

att det handlar om lärande, att man som ny i en organisation måste lära sig de oskrivna reglerna.  

 

 

 

 

                                                 
21 Alfred L Kroeber & Clayde K. M. Kluckhohn. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions 
(Cambridge, 1952), 34.        
22 Henning Bang. Organisationskultur (Lund, 1999), 24. 
23 Edgar H Schein. Organizational Culture and Leadership (San Francisco, 2004), 242.  
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Varför studeras organisationskultur? Schein menar att en organisationskultur ger struktur och 

mening till de anställda samtidigt som den definierar begränsningar.24 Organisationskulturen har 

en stor inverkan på människors agerande och tankesätt.25 Kulturen i en organisation är viktig att 

förstå för att den berättar hur organisationen fungerar. Alvesson hävdar att det är svårt att förstå 

andra processer inom organisationen om man inte förstår den egna kulturen.26 Enligt Schein kan 

kulturen delas in i två olika syften, den externa anpassningen och den interna integrationen.27 Den 

externa anpassningen handlar om organisationens förmåga att anpassa sig till omgivningen. 

Kulturen har betydelse för den interna integrationen i form av språkbruk, socialisering, 

maktförhållanden och status, samt motivation.  

 
 
2.2 Tre kulturella nivåer 

Organisationskulturen kommer att analyseras utifrån Scheins modell om tre kulturella nivåer.28 

De tre nivåerna baseras på hur synlig kulturen är för en utomstående. Dock bör det påpekas att 

det kan vara svårt att skilja på värderingar och grundläggande antaganden. För att tydligare 

förklara innehållet i de olika nivåerna har vi även använt oss av Bangs kulturuttryck.29 Bang delar 

in kulturen i kulturuttryck och kulturinnehåll. Kulturuttrycken är artefakter som speglar 

kulturinnehållet som utgörs av värderingar, normer, grundläggande antaganden och 

verklighetsuppfattningar. 

 

                                                 
24 Ibid., 236. 
25 Edgar H Schein. Organizational Culture and Leadership (San Francisco, 2004), 341 
26 Mats Alvesson. Organisationskultur och ledning (Malmö, 2001), 9. 
27 ibid., 134. 
28 ibid., 26. 
29 Henning Bang. Organisationskultur (Lund, 1999), 47.  

ARTEFAKTER 

VÄRDERINGAR 

GRUNDLÄGGANDE 
ANTAGANDEN 
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2.2.1 Grundläggande antaganden 

Kulturens kärna utgörs av grundläggande antaganden. Schein menar att det är endast dessa 

antaganden som definierar kulturen.30 De grundläggande antagandena har stark påverkan på 

medlemmarnas beteende men dessa ska inte ses som fasta regler utan de tas för givet och följs 

spontant. De grundläggande antagandena ifrågasätts inte heller och utgör medlemmarnas 

verklighet. Det är inte ovanligt att individer i kulturen är omedvetna om dessa antaganden eller 

har svårt att beskriva dem. De kollektiva verklighetsuppfattningarna är en verklighetsbild som 

skapats av medlemmarna genom att de anpassat sig till varandra. Denna verklighetsbild måste 

inte nödvändigtvis vara sann, det viktiga är att gruppens medlemmar förhåller sig till den som om 

den vore det.31  

 

Grundläggande antaganden skapas efter hand genom att värderingar blir så inarbetade i kulturen 

att de börjar tas för givna. Då glöms de bort och blir till grundläggande antaganden i kulturen och 

ifrågasätts inte. De grundläggande antagandena är osynliga men de uttrycks i mer synliga delar av 

kulturen i form av värderingar och artefakter. Att grundantagandena är så djupt rotade i kulturen 

kan förklara varför det är så svårt att förändra en kultur. Kulturen har sitt ultimata fäste när 

individerna delar organisationens antaganden och förkastar allt som inte överensstämmer med 

dessa.32   

 

2.2.2 Värderingar 

Nästa nivå i Scheins modell är värderingar. Dessa är inbäddade i organisationens ideologi och 

filosofi och fungerar som vägledning och riktlinjer för hur individerna ska bete sig och hur 

gruppen kommer att reagera på vissa situationer.33 Värderingar handlar om vad som är rätt och 

fel, definierar vad som är viktigt för medlemmarna i organisationen. Dessa uttrycks i form av 

mål, strategier, filosofier och sociala principer.  

 

 

 

 

 

                                                 
30 Edgar H Schein. Organizational Culture and Leadership (San Francisco, 2004), 30. 
31 Henning Bang. Organisationskultur (Lund, 1999), 25. 
32 Edgar H Schein. Organizational Culture and Leadership (San Francisco, 2004), 25. 
33 ibid., 45.  
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Bang diskuterar även Argyris och Schöns uppdelning av värderingar, i organisationens förfäktade 

teorier och bruksteorier. Förfäktade teorier är vad organisationen och dess medlemmar säger att 

de gör och dessa synliggörs ofta i form av uttalade mål och strategier. Bruksteorierna är de 

normer och värderingar som faktiskt efterlevs och det händer ofta att de förfäktade teorierna inte 

stämmer överens med bruksteorierna.34 

 

2.2.3 Artefakter 

Artefakterna är den del av kulturen som är mest synlig för utomstående. Dessa utgörs av fysiska 

föremål, människors beteende och verbala uttryck. Artefakter inkluderar det man ser, hör och 

känner när man möter en ny kultur, till exempel den fysiska strukturen, klädkoden, språket, myter 

och sägner som finns i organisationen samt sättet man tilltalar varandra. Här kommer även rutiner 

in, samt ceremonier och ritualer som raster och personalmöten. Även rekryteringssystem och 

belöningssystem betraktas som artefakter.35  

 

Artefakterna speglar kulturen och kan ses som rester av en kringströdd kulturell kärna. Dessa 

fysiska symboler är manifestationer av kulturens kärna, det vill säga kulturens värderingar och 

antaganden. Artefakterna kan berätta vad en grupp gör och hur saker och ting ser ut men inte 

varför. När dessa artefakter tolkas bör detta göras med försiktighet. Artefakterna är symboler som 

ligger längst ifrån kulturens kärna. Att endast tolka dessa kan leda till en missvisande bild av den 

faktiska kulturen. 

 

2.3 Kulturella dimensioner 

Scheins teori om tre kulturella nivåer ger en överblick av hur kulturen hänger samman men den 

berättar inte vad kulturen består av eller vad de grundläggande antagandena innebär. Antaganden 

om exempelvis tid och utrymme tas för givet och verkar utanför medlemmarnas medvetande. 

Däremot, när dessa antaganden inte efterlevs framkallar det ofta starka reaktioner. Dessa 

grundläggande antaganden kan betraktas som verklighetsuppfattningar som utgör kulturens 

kärna. Därför är det viktigt att studera hur organisaitonen betraktar omvärlden och vad som är 

deras verklighet. Schein identifierade sex kulturella dimensioner:  

 

 

                                                 
34 ibid., 52. 
35 ibid. 
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1. Verklighet och sanning: Hur kommer organisationen fram till vad som är sant eller falskt? 

Sker detta baserat på tradition, det vill säga att det är sanning för att det alltid varit på 

detta sätt, eller sker det genom diskussion, testning eller att man lyssnar till ledaren? 

2. Tid: Hur betraktas tid i organisationen? Vad definierar tid? Är organisationen dåtids-, 

nutids- eller framtidsorienterad? Antar man att tiden är begränsad eller inte? Gör man en 

sak i taget eller flera samtidigt? 

3. Utrymme och avstånd: Vad finns det för gemensamma antaganden om utrymmen och hur 

dessa bör användas?  

4. Den mänskliga naturen: Vilka antaganden görs om människans natur? Är människan i 

grunden god, ond eller neutral, eller helt enkelt formad av omgivningen?  

5. Mänsklig aktivitet: Denna dimension handlar om hur människan agerar i förhållande till 

sin omgivning. Ligger det i människans natur att vara aktiv eller passiv? Rationell eller 

irrationell? 

6. Mänskliga relationer: Hur ser man på mänskliga relationer? Ska man konkurrera eller 

samarbeta? Visa känslor eller uppträda rationellt? Hur fördelas makten i organisationen? 

Utöver Scheins sex kulturella dimensioner nämner Robbins et al. ytterligare sju dimensioner han 

anser viktiga.36  Dessa sju karaktärsdrag kan finnas i större eller mindre utsträckning i 

organisationen och detta är ofta karaktärsdrag som skiljer organisationer åt. Dessa sju 

dimensioner är: 

1.  Innovation och risktagande: Beskriver i vilken utsträckning anställda i en organisation 

uppmuntras till innovation och risktagande. 

2.  Noggrannhet: Beskriver hur noggranna de anställda förväntas vara när de utför sitt 

arbete.  

3.  Resultatorientering: Beskriver i vilken grad ledningen är resultatorienterade, i motsats 

till processorienterad. Om kulturen är mer processorienterad så är så att säga 

tillvägagånssättet viktigare än själva målet.  

4.  Individorientering: Beskriver i vilken utsträckning ledningen tar hänsyn till 

organisationens individer i sitt agerande och beslutsfattande.  

5.  Grupporientering: Beskriver om organisationens arbete sker främst i grupp eller 

individuellt.  

                                                 
36 Stephen P. Robbins, Rolf Bergman, Ian Stagg & Mary Coulter. Management (French Forest, 2003), 70. 
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6.  Aggressivitet: Beskriver om de anställda är främst aggressiva och tävlingsinriktade eller 

samarbetsvilliga. 

7.  Stabilitet: Beskriver i vilken grad ledningens beslut baseras på framtida tillväxt och 

utveckling eller bibehållande av nuvarande situation.37 

 

2.4 En organisationskultur eller flera subkulturer? 

Individerna i en organisation påverkar kulturen, men om en av medlemmarna försvinner finns 

organisationskulturen kvar. Det finns något paradoxalt med organisationskultur, då den är 

beroende av individerna i organisationen men samtidigt oberoende av enskilda individer.38 

 
Som nämndes i inledningen kan man se organisationskulturen som enhetlig eller som uppbyggd 

av många subkulturer. Enligt det senare synsättet kan organisationskulturen brytas ner i 

underliggande gruppkulturer. En organisation behöver inte vara särskilt stor för att flera kulturer 

ska skapas inom den stora kulturen. Den dominerande kulturen uttrycker centrala värderingar 

som delas av de flesta av organisationens medlemmar. Subkulturer är ofta knutna till 

organisatoriska enheter, såsom avdelningar, eller olika yrkesgrupper.39 Subkulturer kan också 

bildas genom att organisationens medlemmar inte är lika lojala mot företaget.40 Det är ju inte alla 

som är fullt engagerade i och tar ansvar för den organisation de arbetar för. Personal kan utveckla 

specifika subkulturella beteendemönster som ett sätt att skapa mening i sitt liv, till exempel 

genom att ingå i vänskapsgrupper eller andra former av informella sociala grupperingar på 

arbetet, eller genom att utveckla normer och värderingar som gynnar personliga mål och inte 

organisationens syfte.41  

 

 

 

 

 

 
                                                 
37 ibid.  
38 Göran Ahrne & Peter Hedström. Organisationer och Samhälle, (Lund, 1999), 13. 
39 Bengt Abrahamsson & Jon Aarum Andersen. Organisation: att beskriva och förstå organisationer  (Malmö, 
2000), 53.  
40 Gareth Morgan. Organisationsmetaforer (Lund, 1999), 146-156. 
41 ibid.  
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Ibland kan denna typ av koalitioner utvecklas till ett slags motkultur och benämns vanligen som 

countercultures.42 Dessa är en grupp med människor som har värderingar och normer som är i 

direkt motsatts till organisationens grundläggande värderingar. Konflikt är ett vanligt tema när 

man talar om subkulturer, dock bör det påpekas att konstruktiva konflikter kan vara en resurs för 

företaget. Konstruktiva konflikter uppmuntrar ofta till ett kreativare tankesätt kring 

organisationens utveckling.43 Subkulturer kan hindra arbetare från att blint följa organisationens 

uppsättning av värderingar och hjälper därmed organisationen att anpassa sig till samhällets 

etiska värderingar.44 

 

När det talas om subkulturer kopplas diskussionen ofta samman med en svag eller en stark 

organisationskultur. Morgan menar att en stark organisationskultur uppstår då medlemmarnas 

antaganden överensstämmer med ledarens antaganden.45 Om det motsatta förhållandet råder, då 

medlemmarnas antaganden och värderingar inte stämmer överens med ledarens skulle detta vara 

en svag organisationskultur. Bang menar att det inte alltid är positivt med en stark 

organisationskultur.46 En stark kultur kan uttryckas i form av få konflikter på grund av att 

medlemmarna inte ifrågasätter ledarens eller övriga medlemmars idéer.47 Medlemmarna i en 

sådan kultur är mycket bundna till den egna gruppen och dess värderingar, vilket kan leda till 

ansträngda förhållanden med andra grupper. Medlemmar inom den egna gruppen som avviker 

från värderingar och rådande normer blir ofta hårt bedömda. 

 

2.5 Katie Eriksons teori 

Enligt Erikson är Caritasbegreppet sjukvårdens grundmotiv.48 Hon menar att det är medmänsklig 

kärlek, medlidande och barmhärtighet som motiverar till vårdande. Caritasbegreppet 

kännetecknas av att man vill sin medmänniska väl. Många forskare inom vårdvetenskapen anser 

att för att kunna lindra en människas lidande bör en vårdkultur präglas av det holistiska synsättet.  

Detta innebär att vårdaren som möter en sjuk människa måste betrakta den skadade kroppen i ett 

större sammanhang, se både människan, skadan och själen.49 

 
                                                 
42 A Sinclair. “Approaches to Organisational Culture and Ethics”. Journal of Business Ethics, 12., 1., 1993, 63-73. 
43 ibid. 
44 ibid. 
45 ibid., 242. 
46 Henning Bang. Organisationskultur (Lund, 1999), med hänvisning till Janis (1979). 
47 ibid. 
48 Katie Erikson. Den lidande människan (Stockholm, 2003), 35. 
49 Lena Wiklund. Vårdvetenskap i klinisk praxis (Stockholm, 1990), 13.  
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3. Metod 

 
3.1 Presentation av fallföretaget 

För att kunna genomföra denna studie valde vi att undersöka ett företag inom branschen för vård 

och omsorg, då detta är en typisk servicebransch. En nackdel med att skriva uppsats under 

sommaren är tillgängligheten bland företag. Då en av oss är anställd inom ett hemtjänsteföretag i 

Nacka kommun var detta företag tillgängligt och vi kunde lätt få tag på respondenter som var 

villiga att ta sig tid för studien.  

 

Nacka kommun var den första kommunen i Sverige att privatisera hemtjänsten och syftet var att 

erbjuda kunden ökad valfrihet. Genom att privatisera den kommunala sektorn kunde de enskilda 

firmorna etablera sig som entreprenörer till kommunen. Kommunen tillämpar ”kvarboende” –

principen som innebär att de äldre bor kvar i det egna hemmet med hemhjälp så länge som det är 

möjligt. En plats på ett särskilt boende kan först bli aktuellt då övriga alternativ inte är tillräckliga 

för att tillgodose kundens behov. Hemtjänsten arbetar efter den så kallade kundvalsmodellen. 

Kundvalsmodellen fungerar så att den subventionerade äldreomsorgen ges direkt till den 

hjälpbehövande i form av servicecheck. Kunden kan sedan själv välja företag bland auktoriserade 

anordnare och använda denna check som betalning.50 

 

Curanda VårdAssistans etablerades 1996 som ett av de första privata hemtjänstföretagen i 

kommunen. Företaget har funnits en längre tid, en positiv faktor då kulturen hunnit rota sig i 

organisationen. Att en av oss är verksamma inom företaget ser vi främst som positivt då detta gav 

oss en djupare inblick i verksamheten. Eventuell problematik med detta diskuteras senare i 

metodavsnittet.  

 

Idag har företaget ett trettiotal anställda. Företagets VD och grundare har en gedigen bakgrund 

inom vårdyrket. Hon sköter större delen av det administrativa arbetet själv, såsom löner och 

fakturering och har dessutom två samordnare som hjälper till med den löpande verksamheten. 

Vårdbiträdena är sedan 2004 indelade i fyra arbetsteam. Varje team har en gruppledare och fyra 

till fem gruppmedlemmar. Varje grupp har sedan ansvar för ett antal kunder inom samma 

geografiska område.  

                                                 
50 Lars Andersson. Socialgerontologi  (Stockholm, 2002). 
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Arbetet som vårdbiträde inom Curanda består i att hjälpa kunden med service och personlig 

omvårdnad i det egna hemmet. I service ingår bland annat att handla och städa. Omvårdnad 

innebär att hjälpa kunderna med sådant som de inte klarar av själva. Det kan innebära allt från att 

lägga fram kläder på sängen till att personen behöver hjälp med personlig hygien och påklädning, 

omvårdnaden planeras således efter individens behov.  

 
 
3.2 Undersökningsansats 

Definitionerna av kulturbegreppet har varit många och på grund av detta har forskare använt sig 

av olika metoder för att öka kunskapen inom området. Då kultur är något abstrakt dras slutsatser 

från beteende och artefakter, som sedan tolkas. Därför krävs en metod som ger utrymme för 

tolkning. Vår frågeställning är av en utredande karaktär och analysen kommer att baseras på ett 

begränsat material där statistiska beräkningar och analyser är svåra att genomföra och därför är 

det inte lämpligt att använda en kvantitativ ansats. Vi vill få en djupare förståelse för kulturen och 

karatärisera denna. Vår uppsats bygger därför på en kvalitativ fallstudie. Fallstudiens 

ursprungsform var levnadsberättelser, vilket ger en bild av vad denna metod går ut på.51 En 

fallstudie är en intensivstudie där man studerar ett eller flera objekt och belyser ett fenomen eller 

en process från flera olika perspektiv. När organisationskultur studeras handlar det om att få en 

inblick i organisationen och mångsidig bild av kulturen och därför valde vi att göra en fallstudie 

på ett enskilt företag.  

 

Fallstudier är vanliga när man använder sig av en kvalitativ ansats, fördelen med fallstudier är att 

fenomen och händelser kan studeras i verkliga sammanhang.52 Metoden har även en fördel i att 

den kan hantera olika typer av datainsamling. Vi har valt att använda oss av intervjuer och 

observationer i denna undersökning. Intervjuer är lämpliga för att få fram djupgående information 

och en bild av hur respondenterna ser på organisationen. Hur de tänker och känner på 

arbetsplatsen är också av intresse. Observationerna är ett bra komplement till intervjuerna för att 

få fram handlingsmönster och annan information som en enskild individ inom kulturen kan ha 

svårt att se. 

 

 

 
                                                 
51 Conny Svenning. Metodboken (Stockholm 1999). 
52 Martyn Denscombe. Forskningshandboken (Lund, 2000), 200. 
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Då en av oss är verksam inom företaget uppmärksammade vi från start eventuella 

objektivitetsproblem. För att undvika dessa har vi haft ett kritiskt förhållningssätt till det 

insamlade materialet samt försökt att inte begränsa informationssökandet på grund av tidigare 

erfarenheter av företaget. Två av författarna befinner sig utanför organisationskulturen och intar 

därmed en utomståendes perspektiv. Schein menar att det krävs att man befinner sig inom 

kulturen en längre tid för att få en djupare förståelse och inblick.53 Därför anser vi att det är till 

undersökningens fördel att en av oss befinner sig i kulturen. Dessa två perspektiv kompletterar 

varandra så att en mångsidig bild av kulturen kan presenteras.  

 

3.3 Datainsamling 

Primärdata hämtades huvudsakligen från intervjuer och observationer. Sekundärdata utgjordes av 

internt matierial inom företaget såsom PM, mötesprotokoll och riktlinjer för arbetsuppgifter. 

 

3.3.1  Intervjuer 

Curanda har för tillfället tjugofem vårdbiträden varav personliga intervjuer med fem av dem har 

genomförts. Vi har även intervjuat företagets VD och två personer som arbetar med det 

administrativa arbetet. Valet av intervjupersoner gjordes i samråd med vår kontaktperson på 

Curanda. Med hennes hjälp fick vi båda könen representerade, både yngre och äldre 

respondenter, personer med olika bakgrund och olika befattningar inom organisationen, samt 

personer som arbetat olika länge i organisationen.  

 

Det finns tre huvudtyper av forskningsintervjuer; strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer.54 För denna studie valdes en delvis strukturerad intervju där en på 

förhand skapad intervjuguide användes. Intervjuguiden55 utvecklade vi utifrån Bangs teori om 

kulturuttryck56 och den användes främst för att vi ville försäkra oss om att varje intervju skulle 

innefatta de kritiska frågor som vi ville ha svar på. Denna typ av intervju har fördelen att ge en 

intervju struktur, samtidigt skapar den ett öppet samtalsklimat där respondenten får möjlighet att 

ge utförligare svar.57 Vi använde många öppna frågor om dagliga rutiner och kommunikation, 

exempelvis ”Beskriv en vanlig arbetsdag”. Fördelen med detta är att respondenten inte blir 

                                                 
53 Edgar H Schein. Organizational Culture and Leadership (San Francisco, 2004), 221. 
54 Martyn Denscombe. Forskningshandboken (Lund, 2000). 
55 Se bilaga 
56 Henning Bang. Organisationskultur (Lund, 1994), 47.  
57 Martyn Denscombe. Forskningshandboken (Lund, 2000). 
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begränsad i sina svar och därmed blir svaren oftast mer uttömmande. Mer specifika frågor 

angående oskrivna regler, värderingar och jargong togs upp lite senare i intervjun, dock hade de 

fortfarande karaktären av öppna frågor.  

 

Respondenterna blev på förhand informerade om vilka vi var, syftet med studien och 

intervjuerna. Två av oss närvarade vid varje intervju i avsikt att få en bredare tolkning av 

respondentens svar, detta på grund av författarnas olika bakgrund och erfarenheter och risken att 

vi därmed kanske skulle uppfatta saker olika. Vid intervjuerna användes en bandspelare för att 

minimera risken att missa väsentlig information58, innan intervjun påbörjades fick dock 

respondenterna godkänna användandet av bandspelaren.  

 

Respondenterna upplystes på förhand om att en av de anställda inom företaget var involverad i 

studien. Av naturliga skäl utfördes intervjuerna av de andra två författarna för att respondenterna 

skulle känna sig trygga att kunna dela med sig av känslig information. Anonymiteten betonades 

och respondenterna upplevdes som bekväma i situationen och inte besvärade av att en av de 

anställda medverkade i studien.  

 

3.3.2  Observation 

En metod som ofta används vid kulturstudier är deltagande observationer.59 Vi valde att göra 

öppna observationer och de anställda informerades på förhand om varför observatörerna befann 

sig på kontoret. Konsekvensen av en öppen observation är att de anställda är medvetna om att 

deras beteende kommer att iakttas och analyseras. Därmed finns det en risk för att de beter sig 

annorlunda, just för att de är observerade.60  

 

Då en av oss är verksam inom organisationen påbörjades observationen från första veckan av 

projektet. Observationerna utfördes dagligen under fyra veckor och observatören var under denna 

tid verksam i organisationen. Som tidigare nämnts var medlemmarna i organisationen medvetna 

om observationen. Det är också viktigt att påpeka att denne författare redan satt inne med mycket 

information angående företagets kultur. De övriga observationerna utfördes av de andra två 

författarna under tre dagar på Curandas kontor. Observationen påbörjades vid sjutiden på 

                                                 
58 Conny Svenning. Metodboken (Stockholm 1999), 81. 
59 ibid., 132. 
60 Martyn Denscombe. Forskningshandboken (Lund, 2000), 185. 
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morgonen då den första personalen anlände till kontoret. Personalens morgonrutiner observerades 

och vi närvarade vid tre morgonmöten, vid lunch och vid avrapporteringen på eftermiddagen.  

 

För att observationen skulle bli helt oberoende av annan information om företaget bestämdes att 

två av de tre observationer skulle utföras före intervjuerna och en efter. Syftet med att observera 

personalen innan intervjuerna genomförts var att kunna samla in data utan några förutfattade 

meningar, ha ett öppet sinne och se helheten utan att fokusera på enskilda detaljer. Observationen 

som utfördes efter intervjuerna använde intervjuerna som underlag. Observationer som utförs 

efter intervjuer kan begränsa informationssökandet då det kan hända att man endast letar efter 

vissa saker och därmed förbiser annan viktig information.   

 

De anställda ser vissa saker som självklara och det kan vara svårt att komma att tänka på dessa 

under intervjun. Då kan det vara bra att som utomstående studera beteenden och 

handlingsmönster för att försöka fånga något gemensamt handlingsmönster, då dessa kan vara 

svåra att se för den enskilde individen. Även den fysiska miljön observerades, hur utrymmet 

användes, hur möblerna var placerade samt anslagstavlor och vad som skrevs på dessa. 

 

3.4 Bearbetning av data 

Direkt efter intervjuerna transkriberade vi all information, både från egna anteckningar och från 

det inspelade bandet. Därnäst användes en metod som benämns meningskoncentrering och som 

förespråkas av Kvale.61 Detta innebar att varje intervju sammanfattades för att lyfta fram det 

väsentliga. Detta skulle underlätta att senare se en helhetsbild och hitta återkommande mönster. 

Vi skrev även ner informationen från våra observationer och använde samma metod som nämnts 

ovan. Detta material har sedan legat till grund för analysen där empirin har tolkats utifrån den 

teoretiska referensramen.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Steinar Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), 174. 
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3.5 Metodkritik 

Alla metoder har sina begränsningar. Det finns både för- och nackdelar med att genomföra en 

fallstudie. En begränsning är att det i vissa fall kan vara svårt att generalisera resultatet av en 

fallstudie då slutsatsen är baserad på en enskild organisation. Det finns även begränsningar med 

de metoder som användes vid datainsamling.  

 

Den viktigaste frågan handlar om ifall de intervjuade har känt sig hämmade eller inte med tanke 

på att en av oss är verksam inom företaget. Då känslig information kan komma att diskuteras 

finns stor risk för att de intervjuade inte varit helt ärliga och kan ha undanhållit vissa negativa 

aspekter. En annan nackdel kan vara att personliga intervjuer kan få de intervjuade att känna att 

de inte är anonyma vilket också skulle kunna leda till ofullständiga eller osanna svar.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 
62 William G. Zikmund. Essentials of Marketing Research (Ohio, 2003), 146. 
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4. Analys 

 
När företaget grundades var VDn mycket medveten om de nya konkurrensförhållandena och ville 

erbjuda bästa möjliga service till kunderna. Det övergripande målet var att erbjuda god vård och 

att hjälpa människor. Hon ansåg att personalen var företagets främsta resurs och var därför 

angelägen om att skapa en god anda inom organisationen. Detta torde resultera i att de anställda 

skulle trivas med sitt arbete och sin arbetsmiljö och därigenom kunna skapa personliga relationer 

till vårdtagarna och bygga lojala kundrelationer.  

 

VDn för Curanda är nöjd med storleken på företaget och har inga planer på tillväxt. Hon 

poängterar att vården inte är en bransch som har som syfte att tjäna pengar utan snarare att hjälpa 

människor. Hon är därför nöjd med företaget som det är nu. Hon poängterar att när företaget är i 

dess nuvarande storlek kan man ha kontroll över vad som sker med vårdtagare och personal, detta 

tros vara viktigt för att kunna bibehålla syftet att ge en bra vård med det lilla extra.  

 

4.1 Artefakter 

Curandas kontor utgörs av en gul tvåplansvilla i utkanten av ett bostadsområde. Det finns fyra 

rum och ett kök, enkelt inredda med ikea-möbler. I hallen finns en stor anslagstavla där vi finner 

tack-kort och vykort samt bilder på personalens familjer. Kontoret kan i stort sett liknas vid ett 

riktigt hem vilket skapar en familjär atmosfär. I vardagsrummet finns soffor och stora fåtöljer och 

här äger alla möten rum. VDn har ett eget kontor som ligger ungefär tre kilometer från Curandas 

kontor. Hon spenderar däremot tid på huvudkontoret varje dag men utför de flesta administrativa 

sysslorna på sitt eget kontor. Kulturen präglas av en avslappnad stämning som uttrycks genom 

artefakter såsom klädkoden. Det finns inte någon specifik företagsklädsel utan alla bär privata 

byxor och t-shirts. Det gemensamma är att alla bär en väst med företagets logga på bröstet. 

Normen är att klä sig i praktiska kläder och respondenterna nämner att man inte bör ha för djup 

urringning eller för kort kjol. Att just detta nämns, vilket endast är aktuellt för kvinnor, speglar 

fördelningen mellan könen i företaget det vill säga att kvinnor är i majoritet. 

 

Arbetsdagen startar officiellt klockan åtta på morgonen men det är underförstått att de anställda 

ska komma tidigare till jobbet. Innan klockan är åtta ska de anställda hinna titta igenom 

informationspärmen för att hålla sig uppdaterade om det skett några förändringar angående 

kunder. De anställda tar detta för givet och det är ingen som märkbart klagar över att de måste 
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komma tidigare. För en utomstående indikerar detta dock att det är mycket som skall hinnas med 

under dagen, för att klara detta behöver de anställa komma iväg så fort som möjligt.  

 

Alla respondenter nämner informationspärmen på kontoret när de får frågan om arbetsrutiner. 

Denna pärm är en artefakt och är en central del av hur de anställda skaffar sig information och 

detta gör de på eget ansvar. Ny information angående kunder bör personalen själva ta reda på 

genom att titta i pärmen. De regler och rutiner om hur arbetet ska skötas återfinns även i pärmen 

och dessa är generella riktlinjer från branschen. 

 

Klockan åtta är det dags för de anställda att bege sig ut till kunderna. Nycklarna till bilarna 

hämtas i kassaskåpet och sedan går all personal ett varv runt sin tilldelade bil för att kontrollera 

eventuella skador. Detta är en ritual som utförs varje morgon och indikerar att man tar hand om 

företagets ägodelar. Efter inspektionen åker personalen ut till kunderna. De anställda arbetar 

själva under stora delar av dagen och vid lunchtid samlas de flesta i den gula villan för att äta 

lunch tillsammans. Under lunchen sitter personalen och pratar om både jobb och privatliv. De 

diskuterar vad som har hänt sedan morgonen och pratar om specifika kunder. Att de äter lunch 

tillsammans tros vara en viktig källa till att medlemmarna kan hålla ihop och upprätthålla den 

gemenskap som finns. Det berättas även anekdoter om kunder och tidigare händelser. Dessa 

handlar mest om extrema fall och speglar inte vardagen. Ett exempel är när en äldre man hade 

krupit in under sängen och hur personalen försökte locka ut honom. Dessa anekdoter är för det 

mesta av en skojfrisk karaktär och påminner de anställda om att arbetet är roligt. Ingen dag är den 

andra lik och personalen påminns om det positiva med arbetets omväxlande natur.  

 

Det används nästan inga facktermer när personalen pratar om kunder utan de använder sig av 

vardagligt språk. Det lediga språket används genom hela organisationen och man skiljer inte på 

tilltal mellan yngre eller äldre medlemmar.  

 

Varannan onsdag är det meningen att det skall hållas ett veckomöte på kontoret och dessa möten 

är främst till för att informera personalen om uppdateringar gällande kunder. Mötena är 

informella och personalen sitter oftast bara tysta och lyssnar samtidigt som de dricker sitt 

morgonkaffe. Även då det är sagt att dessa möten skall hållas varje onsdag för att behålla den 

öppna kommunikationen som är eftersträvad så hinns detta tyvärr inte med. Ett stressigt schema 

gör att veckomötena i bästa fall utförs varannan vecka, ibland även mer sällan. 
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VDn berättar att hon är väldigt kräsen när hon anställer ny personal. Hon försöker handplocka 

nya anställda och bara ta in personal som delar organisationens värderingar och normer. Detta 

stöder Scheins teori då han menar att man anställer personer med samma normer och värderingar 

i hopp om att kulturen skall utformas så som grundaren tänkt sig. Alla individer har unika 

värderingar som styr deras handlande. Individerna i en organisation för med sig sina egna 

värderingar in i organisationen. När individens värderingar inte stämmer överens med 

organisationens värderingar uppstår en konflikt som kan få oönskade effekter, vilket visar på att 

det är kritiskt att de anställda delar företagets värderingar. Vi anser därför att 

rekryteringsprocessen spelar en viktig roll i upprätthållandet av företagets värderingar.  

När det kommer ny personal till Curanda blir denne introducerad till arbetet av en medarbetare. 

Huvudsakligen är det de standardiserade rutinerna som tas upp men nykomlingar får på egen 

hand även lära sig de oskrivna regler och normer som finns i organisationen. Ett exempel på en 

oskriven regel är att aldrig prata illa om kunder och som anställd förväntas du behandla alla 

medarbetare och kunder med respekt. Nyanställda får snart höra berättelsen om vitsipporna. Den 

berättar om hur VDn samtalade med en kund i telefon. Kunden pratade om hur fint vädret var och 

om alla de vackra vitsipporna, hon nämnde i förbigående att hon tyckte det var synd att hon inte 

längre hade ork att gå ut och plocka några. När vårdtagaren senare fick besök av Curandas 

vårdbiträde hade denne med sig en bukett vitsippor. Detta är en historia som berättas i 

organisationen. Den talar om hur det bör vara, och den speglar de värderingar som finns i 

organisationen.  

4.2 Värderingar 

På Curanda sägs det att man insett att personalen är en viktig resurs och företagets ansikte utåt. 

Om inte personalen är nöjd och glad kommer inte arbetet att utföras med den kärlek och respekt 

som kunderna bör förvänta sig. För att underlätta för medarbetare med familj görs veckoschemat 

sex veckor i taget vilket ger utrymme för den flexibilitet barnfamiljer och andra anställda kan 

behöva. Trots att man anstränger sig för att göra det så bra som möjligt för sina arbetare blir trots 

allt personalen ibland lidande när det inte finns tid till att kommunicera eller att byta arbetstider 

med kort varsel. Studien har visat att även om personalen framstår som viktig så är det alltid 

kunden som är i centrum. 

 

 



Kandidatuppsats Sommaren 2006 

 20 

Kundfokus är en värdering som genomsyrar hela organisationen. Kunden är alltid i centrum och 

företaget strävar efter att bygga starka kundrelationer. De anställda är indelade i team vilket 

innebär att samma vårdbiträden återvänder till kunden och på detta sätt skapar de en relation till 

kunden som annars inte vore möjlig. Att kunden är i centrum påminns genom dagliga verbala 

uttryck som ”Kunden i fokus”. På kontoret finns även en handskriven lapp som sitter på väggen. 

Med raljant ton står att den enda giltiga ursäkten att inte besöka en kund är om det finns 

handgranater i fastigheten. Denna är baserad på en sann incident då det verkligen fanns 

handgranater i en fastighet. Detta speglar den starka kundfokuseringen och att kunden går före i 

princip allt. 

 

Verksamheten bygger på mänskligt samspel och det är utifrån detta som värderingarna och de 

grundläggande antagandena har skapats. En värdering inom företaget är omtanke. Denna yttrar 

sig genom personalens interaktion med kunden, samt att de bryr sig om sina arbetskamrater. 

Många av respondenterna talar om att man ska ”behandla kunden så som man själv vill bli 

behandlad” och detta är en uttalad värdering inom företaget. Att personalen på Curanda visar 

omtanke och intresse för sina kunder visades även i en undersökning som gjorts av kommunen. 

Curanda VårdAssistans blev utsedd till det företag som kunderna är mest nöjda med vad det 

gällde omtanke och trevligt bemötande.  

 

Omtanke finns även i de anställdas relationer till varandra. De anställda arbetar själva under 

större delen av dagen och arbetet kan emellanåt upplevas som tungt för personalen. Det kan vara 

svårt att undgå att bli personligt involverad då man skapar relationer till de kunder som man 

träffar varje dag. De anställda har tystnadsplikt vilket innebär att de inte får prata om kunder med 

personer utanför företaget. Detta skapar en sorts gemenskap mellan de anställda och kan vara en 

av anledningarna till att de umgås även privat. Vi tror att detta är en viktig del som bidragit till 

kulturens starka vi-känsla och samhörighet. De anställda har ett behov av att prata av sig när det 

kommer tillbaka till kontoret efter en arbetsdag och därför är det viktigt att visa omtanke genom 

att lyssna och stötta varandra. Dock nämner respondenterna att de gärna skulle vilja se att det 

fanns mer tid till att samtala med varandra på arbetstid.  

 

Informationspärmen är en tydlig artefakt som speglar en värdering om eget ansvar. Personalen 

har själva ansvar för att tillgodogöra sig information angående arbetsdagen, vilket inkluderar 

schema och vårdtagarnas hälsotillstånd. Denna värdering yttrar sig även när det talas om sunt 
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förnuft. Vårdbiträdena uppmuntras att fråga sig själva: Vad skulle jag behöva hjälp med? Vad är 

det jag gör varje morgon som jag måste hjälpa kunden med? Att använda sunt förnuft och lita till 

sig själv är en värdering som yttrar sig i att personalen är mycket självgående. Arbetet i sig är 

självständigt vilket kräver att anställda tar ett stort ansvar själva när de utför sina dagliga sysslor. 

De anställda uppmuntras till att ta egna initiativ och nytänkande är alltid välkommet.  

 

Trots att de anställda arbetar själva under dagarna innebär deras arbete att de måste kommunicera 

med varandra för att kunna erbjuda god service. Vårdbiträdena har kontakt med varandra under 

dagen för att underlätta arbetet. Detta innebär att de måste ha en god samarbetsförmåga för att 

göra arbetet mer effektivt vilket gagnar båda kunden och personalen. Samarbetet är viktigt inom 

organisationen och det ses som en förutsättning för att erbjuda god service. Detta är något som 

diskuteras inom organisationen och personalen är medvetna om detta. Samarbete kan därför 

klassificeras som en värdering.  

 

Många av respondenterna nämner den öppna kommunikationen inom företaget som något mycket 

positivt och av yttersta vikt då det underlättar arbetet och stärker relationerna. Detta är en uttalad 

värdering som bland annat uttrycks genom att dörrarna till de olika kontoren i stort sett alltid är 

öppna vilket skapar en välkomnande atmosfär. Vi hävdar dock att denna värdering till viss del är 

en förfäktad teori som inte efterlevs i verkligheten. Det finns flera exempel på detta. 

Undersökningen visade att konflikter ses som något negativt och sopas gärna under mattan om 

det går. De konflikter som uppstår försöker man dämpa så mycket som möjligt, oftast redan innan 

en diskussion hinner uppstå. Motviljan till att hantera konflikter tyder på bristande 

kommunikation. Ytterligare tecken på detta visades genom efterföljden av en avbruten utbildning 

i slutet av januari i år. Den påbörjade utbildningen avbröts på grund av otillräckliga resurser från 

kommunens sida, dock fick personalen på Curanda inte information om orsak till avbrytandet. 

Detta resulterade i osanna rykten och spekulationer vilket fick negativa konsekvenser i form av 

stress och osäkerhet hos personalen. Ytterligare exempel är att de årliga personalfesterna blivit 

indragna utan förklaring. VDn har inte själv reflekterat över hur personalen kan ha tolkat detta. 

Under intervjuerna framkom dock att personalen förstått detta som att VDn var missnöjd med 

personalens prestationer. På grund av detta kände de anställda att deras arbete inte är uppskattat 

och enligt en respondent har flera av de anställda ifrågasatt varför de ska fortsätta att ställa upp 

för företaget. 
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Missförstånd angående den löpande verksamheten händer dagligen vilket är ytterligare en 

indikation på bristande kommunikation. Här finns det dock en skillnad mellan information som 

gäller kunder och annan information. Det är sällan som information som gäller kunder 

missförstås eller tappas. Annan information anses inte lika viktig och denna undermedvetna 

prioritering leder ofta till att informationen inte når fram. Med bakgrund till detta hävdar vi att 

värderingen om öppen kommunikation inom företaget till viss del är en förfäktad teori och att det 

inte finns en så öppen kommunikation som personalen vill ge sken av. Utöver detta så har vi inte 

funnit några skillnader mellan förfäktade teorier och bruksteorier. 

 

4.3  Grundläggande antaganden 

En uttalad värdering inom företaget är att man ska behandla kunden såsom man själv skulle vilja 

bli behandlad. Detta speglar det holistiska synsättet, ett grundläggande antagande inom 

organisationen. Att kunderna ska behandlas som människor och inte som ett jobb är något som 

tas för givet. Detta är även kopplat till ytterligare ett grundläggande antagande: de anställda har 

ett engagemang och ett intresse för att arbeta med människor. Detta ifrågasätts aldrig i 

organisationen utan tas för givet för att detta antas vara en sanning. En av de anställa uttryckte 

sig: ”Jag älskar att jobba med människor, att gå hem varje dag och veta att man har hjälpt en 

människa och gjort en bra insats i samhällt. Det kan man leva länge på. Om man inte tycker om 

att hjälpa och stötta gamla människor väljer man inte ett sådant här jobb, det är alldeles för 

dåligt betalt”.  

 

Curanda är ett processorienterat företag snarare än ett resultatorienterat. Detta betyder att 

tillvägagångssättet är viktigare än själva målet. Curandas övergripande målsättning är att ge god 

vård och för att nå detta mål måste kunden vara nöjd med processen. Detta är även sant då det 

gäller mer specifika mål. Dessa handlar om det dagliga arbetet och att hjälpa varje kund till den 

bästa av sin förmåga. Detta speglar organisationens processorienterade natur samtidigt som det 

vittnar om organisationens nutidsorientering och kortsiktiga tidsperspektiv. 

 

Tid: Tid är ett centralt begrepp i organisationen. Tid för kunden och tid för medarbetarna. 

Respondenterna har alla betonat vikten av att ge varje kund den tid de behöver för att kunna ge 

kunden service med god kvalitet. Curanda är nutidsorienterad, det handlar om vad man gör för 

stunden och att man använder sin energi för att ge varje kund bra service. Organisationen har en 

monokronisk tidsorientering vilket innebär att de antar att tiden är fast och detta uttrycks genom 
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ett utarbetat tidsschema under arbetsdagen. Enligt detta synsätt delar man upp varje aktivitet på 

olika tider och avslutar en sak innan man påbörjar nästa. Curanda delar upp arbetsdagen och 

allokerar en viss tid till varje kund och arbetet avslutas innan man åker vidare till nästa kund. 

Punktlighet blir därmed mycket viktigt eftersom man annars inkräktar på nästa vårdtagares tid. 

Att komma i tid är en oskriven regel och punktlighet anses vara ett sätt att uttrycka respekt. 

 

Utrymme och avstånd: Den gula villan ses inte bara som den administrativa personalens 

arbetsplats utan de anställda som åker ut till kunderna har även ett eget rum på kontoret. 

Vardagsrummet i villan har blivit den centrala delen av kontoret där alla möten äger rum och 

detta utrymme är till för personalen som åker ut till kunderna. Den administrativa personalen 

använder sällan detta utrymme utan de sitter oftast inne på deras kontor. Dock utgör inte kontoren 

någon barriär mellan personalen utan vårditrädena går gärna in på kontoren och småpratar med 

kontorspersonalen.  

 

Den mänskliga naturen: Curanda har i grunden en positiv syn på människan. Människan 

betraktas som god och ärlig och detta återspeglas i ledarskapet. VDn ger personalen ganska fria 

händer inom tidsramen för varje kund. Att jobbet sköts ordentligt är en förutsättning för att 

Curanda skall få behålla deras kunder och VDn utgår ifrån att de anställda gör vad de ska och att 

de erbjuder kunderna god vård.  

 

Mänsklig aktivitet: Organisationen ses som en produkt av naturen och bör därför ta hänsyn till sin 

omgivning. Det ligger i människans natur att anpassa sig till omgivningen och människan måste 

därmed vara flexibel. Människan antas agera rationellt i alla situationer och de anställda förväntas 

anpassa sig till omgivningens förändringar, exempelvis nya regler och rutiner eller helt enkelt 

förändrade tillstånd hos kunder. 

 

Mänskliga relationer: Arbetet på Curanda sker främst individuellt, emellanåt arbetar man dock 

två och två under vissa delar av dagen. Den sociala kontakten är en kritisk aspekt av det dagliga 

arbetet, både med kunder och medarbetare, och samarbete är något som värdesätts inom 

organisationen. Det finns inga tendenser till att personalen skulle vara tävlingsinriktad utan 

arbetet handlar om att hjälpa varandra. För en del i personalen liknar relationen till medarbetare 

mer en privat relation än en arbetsrelation och flera av de anställda träffas även utanför arbetstid. 

Relationerna mellan människor ses som informella och vänskapliga och detta gäller både för 
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relationer med kunder och medarbetare. Man ska vara social och utåtriktad, vilket anses förbättrar 

relationerna i organisationen.  

 

Makten fördelas genom hierarki och i Curanda är hierarkin dels baserad på 

organisationsstrukturen men även på hur länge man arbetat inom organisationen. De som arbetat 

längre på företaget har en högre ställning än de andra. Gruppledarna tillhör övre delen av 

hierarkin då de flesta har arbetat en längre tid inom företaget och har bred kunskap inom både 

vården och kundkännedom. Kunskap är därmed en källa till makt inom organisationen.  

 

Den strukturella hierarkin inom företaget visas främst genom avståndet mellan personalen och 

VD. Som nämnt tidigare har VD ett eget kontor beläget ungefär tre kilometer från företagets 

centrala kontor. Detta är en tydlig maktsymbol då det finns lediga kontor i den gulla villan. VDn 

har även en splitterny BMW som parkeras på uppfarten brevid huset. När vi observerar 

företagsparkeringen är kontrasten tydlig, då de andra bilarna är av betydligt äldre modeller samt 

parkerade en bit bort från huset. 

 

När VDn är närvarande på huvudkontoret är det flera i personalen som känner sig lite obekväma 

och de kan inte riktigt slappna av. Flera av respondenterna anser det normalt att ha respekt för sin 

arbetsgivare samtidigt som de tycker att det är tråkigt att vissa av de anställda undviker att äta 

lunch på kontoret om de på förhand vet att VDn är där. VDn verkar inte vara medveten om detta 

utan tror att de anställda känner sig bekväma i hennes närvaro. VDn går gärna runt och 

konverserar med personalen när de befinner sig på kontoret. De anställda tycks uppfatta VDs 

närvaro mer som en kontroll av att de gör sitt jobb snarare än som ett sätt att kommunicera mer 

med de anställda. Värt att notera är också att flera respondenter benämner VDs dagliga närvaro 

på kontoret som ett ”besök”. Detta reflekterar att VDn inte är en aktiv medlem i kulturen. 

Sanning och verklighet: Vad som är sant i organisationen bestäms av de som besitter kunskap. De 

sanningar och verklighetsuppfattningar som finns i företaget har inte diskuterats av personalen 

eller testats på något sett, utan det antas att de som har arbetat länge i företaget redan har kommit 

fram till vad som är bäst och därmed tas deras ord som sanning.  
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Det är tydligt att de som blivit utsedda till gruppledare betraktas som förebilder för övriga 

anställda. Alla gruppledarna har liknande karaktärsdrag, de är alltid till synes glada och tycker 

arbetet är roligt, dessutom har de jobbat i organisationen under en längre tid. De besitter även stor 

kunskap och löser de flesta problem själva.  

 

4.4 Subkulturer 

Först arbetade VDn ensam, hon grundade kulturen som präglades när nya anställda kom in i 

organisationen. När man senare anställde administrativ personal bildades subgrupper. 

Kontorspersonalen inklusive VDn bildade en subkultur, vårdbiträdena en annan. När företaget 

växte bildades ytterligare subkulturer, vårdbiträdena delades upp i yngre och äldre generationer.  

 

Den yngre generationen har ett eget sätt att prata till varandra, man pratar inte bara om jobbet 

som man ofta gör med de äldre. De yngre anställda har också en bättre sammanhållning utanför 

arbetstiderna då de gärna träffas och umgås med varandra. De intervjuade som berättar detta är 

mycket noga med att påpeka att de inte har något otalt med de äldre i organisationen och att de 

inte alls undviker deras sällskap under arbetsdagen, det verkar dock som om de yngre har mer 

gemensamt utanför arbetet.  

 

Det finns flera subkulturer inom organisationen. Dock hävdar vi att individerna i organisationen 

delar organisationens grundläggande antaganden och värderingar då vi inte funnit något som 

tyder på motsatsen. 
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5. Slutsats 

En central del av kulturen är alla de symboler som lyfter fram det familjära i företaget. Kontoret 

är en viktig symbol som påvisar den avslappnade stämningen och hemtrevliga atmosfären. 

Kontoret kan liknas vid ett riktigt hem med vardagsrummet som den centrala mötesplatsen. 

Anslagstavlan säger något om individerna i kulturen. Denna personliga inredning ger alla en 

möjlighet att uttrycka en del av sig själva. Detta uttrycker en strävan efter att bygga relationer 

bland personalen som är mer personliga än vanliga arbetsrelationer.    

 

Kulturen präglas av en stark vi-känsla. De anställda identifierar sig med organisationen och delar 

organisationens värderingar och grundläggande antaganden. Curandas verksamheten bygger på 

mänskligt samspel och det är utifrån detta som värderingarna och de grundläggande antagandena 

har skapats. Värderingar inom kulturen är omtanke, eget ansvar och god samarbetsförmåga. 

Curandas kultur utmärks av en stark kundfokusering. Denna värdering genomsyrar hela 

organisationen och vilar på ett grundläggande antaganden om en holistisk människosyn. 

 

Grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar som märkbart präglar kulturen är 

tidsorienteringen och mänskliga relationer. Curanda är nutidsorienterad. Fokus ligger på det 

dagliga arbetet och det handlar om vad man gör för stunden. Denna fokus på nuet reflekteras i att 

organisationen är processoriterad. Tillvägagångssättet är alltså viktigare än själva målet.   

 

Relationer är en central del i kulturen. Relationerna mellan människor ses som informella och 

vänskapliga och detta gäller både för relationer med kunder och medarbetare. Man ska vara social 

och utåtriktad, vilket anses förbättra relationerna i organisationen. Relationerna bygger på 

samarbete. 

 

Något som är utmärkande i kulturen är relationen till VDn. Det finns ett avstånd mellan anställda 

och VDn vilket skapar en spänd stämning. Vi tror att detta delvis beror på det fysiska avståndet i 

form av skilda kontor. Detta medför att personalen känner sig kontrollerade då VDn kommer ”på 

besök”. Det faktum att hon inte alltid är tillgänglig under arbetsdagen gör att de anställda förlitar 

sig mer på den administrativa personalen. Detta har resulterat i att det känslomässiga avståndet 

till VDn också har ökat. 
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En konflikt inom organisationen handlar om informationsflödet. Personalen tror på en värdering 

om öppen kommunikation men denna efterlevs inte i verkligheten och är därmed en förfäktad 

teori. Personalen anser själva att de för en öppen kommunikation, dock hävdar vi att de endast 

har en envägskommunikation då de många gånger pratar förbi varandra och informationen tappas 

på vägen. Detta anses vara den viktigaste källan till missförstånd. Konflikthanteringen i 

organisationen tyder också på en bristande kommunikation. Detta glapp mellan förfäktad teori 

och bruksteori måste uppmärksammas innan detta kan tas itu med.  

 

När information oavsiktligt undanhålls för personalen skapas spekulationer och ryktesspridning 

vilket i sin tur får personalen att känna stress och oro inför deras egen framtid inom företaget. 

Denna onödiga oro framkallar missnöje och obehag vilket resulterar i att personalens lojalitet 

börjar vackla. 

 

Informationspärmen är en viktig del när det gäller att tillgodogöra sig information. Vi 

rekommenderar dock att inte lägga för stor vikt vid skriftlig information och att personalen 

istället försöker utveckla sin kommunikation genom diskussioner och samtal. Kanske kan detta 

hjälpa dem att underlätta kommunikation och konflikthantering i framtiden.   

 

Mot bakgrund av denna studie anser vi att det skulle vara intressant att jämföra 

organisationskulturen i ett privat hemtjänstföretag med ett kommunalt. Ytterligare förslag till 

fortsatt forskning är samspelet mellan organisationskulturen och branschkulturen. 
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Bilaga 

 
Intervjuguide  
 

1. Hur länge har du jobbat på Curanda? 

2. Erfarenheter / Utbildning 

3. Beskrivning av vanlig arbetsdag  

4. Vilken roll har du i organisationen 

5. Skillnader mellan Curanda och eventuella tidigare arbetsplatser 

6. Regler / Oskrivna regler 

7. Belöning / Bestraffning / prestationsmätning 

8. Egna Initiativ / Ansvar 

9. Kommunikation / Information  

10. Motivation 

11. Mål 

12. Relationer / Samhörighet 

13. Konflikter 

14. Möten, vem pratar osv 

15. Klädkoder 

16. Beskriv en bra arbetsplats. Vad stämmer överens med din nuvarande arbetsplats och 

vad stämmer inte in? 

 


