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Sammanfattning 

Intresset för organisationskultur har varit stort både inom den akademiska forskningen 

såväl som i den mer praktiskt inriktade managementlitteraturen. Flera studier har 

fokuserat på i vilken utsträckning organisationskultur går att styra men att studera 

medarbetarnas egna upplevelser av styrningsförsöken i och med värderingsstyrning 

tenderar emellertid att vara mindre vanligt. Syftet med uppsatsen är att undersöka fyra 

medarbetares egen upplevelse av värderingsstyrning samt vad de anser att en stark 

organisationskultur innebär för deras arbete, både i form av möjligheter samt 

svårigheter. Studiens empiriska material utgår från fyra kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer med fyra medarbetare från ett värderingsstyrt företag med en stark 

företagsanda. Resultatet lyfter fram att medarbetarna upplever att företagsandan innebär 

de ser på varandra som en nära sammanbunden grupp, likt en familj, som delar 

gemensamma föreställningar och värderingar. Kulturen skapar en gemensam förståelse 

för hur de ska bemöta varandra samt kunder och för hur arbetet ska bedrivas. Empirin 

visar också att intervjupersonerna upplever att värderingsstyrningen skapar en 

dubbelsidig kravbild. Från företagets sida ställer den krav på vilken typ av person man 

ska vara som medarbetare och från de anställdas sida skapas ett krav på att 

organisationen lever som den lär. De fördelar som lyfts fram med en stark 

företagskultur är lojalitet, engagemang och trygghet samt att den underlättar samarbetet. 

Nackdelarna som beskrivs är att kulturen tenderade att hämma nytänkande och skapa 

likriktning inom organisationen. I resultaten återfanns ingen skillnad i 

intervjupersonernas uppfattning av organisationskulturen kopplat till ålder, kön, 

anställningstid eller position. En möjlig förklaring till den homogena förståelsen av 

företagsandan kan vara att företaget medvetet rekryterar in personer som matchar 

kulturen och vidare socialiserar in dem i kulturen genom introduktionskurser och 

lagarbete.    
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 Inledning 

Den samhällsutveckling som inneburit att det ekonomiska fokuset flyttats från 

massproduktion av varor till tjänster, information och kunskap innebär att värderings- och 

identitetsmässiga aspekter fått ett större utrymme inom organisatorisk styrning (Albert et al 

2000; Alvesson 2009; Granberg 2003). Det beskrivs ofta som en nödvändighet för att 

organisationer ska kunna verka effektivt i en allt mer kunskapsinriktad och föränderlig 

omvärld som ställer höga krav på organisationers flexibilitet. Medarbetarna förväntas arbeta 

friare men samtidigt i enlighet med organisationens verksamhetsplan och dess strategier. 

Styrning av föreställningar och värderingar blir där av viktigt eftersom de är avgörande för 

medarbetarnas servicekänsla, vilket i sin tur påverkar hur nöjda företagets kunder är (a.a.). 

Värderingsstyrning fokuserar på att etablera särskilda värderingar, tankesätt och ideal hos de 

anställda (Kronstam 2002; Kärreman & Rennstam 2007).     

 Huvudelementet inom värderingsstyrning är organisationskultur (Alvesson 2007), vilken 

består av en gemensam uppsättning normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som 

skapas samt återskapas i interaktionen mellan medlemmarna är vägledande för hur de agerar 

och uppfattar varandra samt omvärlden (Bang 1988; Hofstede 1991). För att upprätthålla en 

tät och stark organisationskultur behöver organisationen rekrytera medlemmar som matchar 

och vidare kan identifiera sig med organisationskulturen och dess värderingar (Kärreman & 

Rennstam 2007; Ouchi 1980).  

Organisationskultur kom att bli ett populärt område inom den akademiska forskningen såväl 

som i den mer praktiskt inriktade managementlitteraturen mot slutet av 1900-talet (Alvesson 

& Berg 1992; Czarniawska-Joerges 1992; Hofstede 1991; Harris 1998; Kärreman 2007). 

Intresset för organisationskultur och värderingsstyrning är dock även idag stort inte minst 

bland praktiker (se exempelvis Jensen 2011). Flera studier har fokuserat på i vilken 

utsträckning organisationskultur går att styra men att studera medarbetarnas egna upplevelser 

av styrningsförsöken i och med värderingsstyrning tenderar emellertid att vara mindre vanligt 

(Ogbonna & Harris 2002).  
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 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka fyra medarbetares egen upplevelse av 

organisationskulturen. Studien avser att bidra med kunskap om medarbetarnas upplevelser av 

värderingsstyrning och vad de anser att en stark organisationskultur innebär för deras arbete, 

både i form av möjligheter samt svårigheter.  

Underfrågor:  

 Hur upplever intervjupersonerna organisationskulturen? 

 Hur upplever intervjupersonerna värderingsstyrning? 

 Hur beskriver medarbetarna fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta i 

 en organisation med stark kultur? 

Studiens empiriska resultat är inte generella utan avgränsas till intervjupersonernas 

upplevelser av organisationskultur och värderingsstyrning.  

 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning kring organisationskultur och värderingsstyrning. 

Inledningsvis ges en bakgrund till forskning kring begreppet organisationskultur och synen på 

kultur som styrmedel. Sedan diskuteras olika definitioner av begreppet och 

begreppsförvirringen som finns i forskningen. Diskrepansen mellan formell och informell 

organisationskultur beskrivs. Vidare redogörs för relationen mellan organisationskultur och 

värderingsstyrning. Denna form av styrning diskuteras sedan utifrån begreppen rekrytering, 

socialisation och identifikation. Avslutningsvis beskrivs några av de fördelar samt nackdelar 

som tidigare forskning visat att starka kulturer bidrar till inom organisationer. 

 Organisationskultur som begrepp  

Organisationskultur har belysts från en mängd olika perspektiv och forskningsområdet är 

brett. Det har framhållits att organisationskultur närmast kan betraktas som ett paraplybegrepp 

för olika sorters studier med skilda inriktningar (Czarniawska-Joerges 1992). Begreppet 
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introducerades i slutet av 1960-talet och det kom att bli ett populärt område inom den 

akademiska forskningen såväl som i den mer praktiskt inriktade managementlitteraturen 

(Alvesson & Berg 1992; Czarniawska-Joerges 1992; Eriksson-Zetterquist et al. 2006; 

Hofstede 1991; Harris 1998; Kärreman 2007). Organisationskultur är fortfarande ett brett 

forskningsområde men det är inte lika väl belyst idag som det var i slutet av 1900-talet. 

Orsaken till det då stora intresset för ämnet beskrivs ofta vara att det till en början fanns en 

övertro på kultur som en framgångsfaktor i organisationer. Organisationskultur framhölls vara 

ett styrmedel som ledningen lätt kunde använda sig av för att skapa effektivitet och uppnå 

goda resultat. Senare och mer kritiskt inriktade studier visade emellertid att kultur inte lätt kan 

styras från ledningshåll och forskare förespråkade en mer komplex syn på organisationskultur 

(a.a.). Både inom den svenska och internationella litteraturen har det publicerats en rad studier 

som kritiskt granskat organisationskultur kopplat till styrning (se exempelvis Alvesson & 

Berg 1992; Ogbonna & Harris 1998; 2002; Jones 2000). I det rådande forskningsläget finns 

det skilda meningar kring i vilken utsträckning organisationskultur kan påverkas, styras och 

förändras (a.a.). 

I en ofta citerat artikel beskriver Smircich (1983) två skilda sett att betrakta och angripa 

organisationskultur i den tidiga forskningen. Antingen något som en organisation har eller 

som något en organisation är. Det förstnämnda perspektivet utgår från att organisationer 

består av olika variabler, däribland kultur, vilka organisationsledningen kontrollerar och kan 

använda för att uppnå maximal effektivitet. Det tillhörande angreppssättet fokuserar till stor 

del på förändring av organisationskulturen. Det andra perspektivet är att betrakta kulturen 

som en rotmetafor för hela organisationen och allt som sker inom den. Detta synsätt är mer 

kritiskt inriktat och har visat på svårigheterna med att från ledningshåll försöka styra och 

förändra kultur i önskad riktning (a.a.). En infallsvinkel för att angripa kultur utifrån detta 

perspektiv är att betrakta kulturen som en ständigt pågående process i vilken individer 

tillsammans konstruerar sin sociala verklighet (Morgan 1997). Kultur ses då som något som 

ständigt skapas och återskapas i den social interaktion medarbetare sinsemellan (a.a.). En 

överblick över forskningsområdet visar att variabelperspektivet varit vanligt i den tidiga 

forskningen och i managementlitteraturen. Metaforperspektivet har i sin tur använts i flera 

kritiska akademiska studier, där olika typer av kulturmetaforer har använts för att utveckla 

teorier om organisering och ledarskap (se exempelvis Alvesson 2009; Morgan 1997).  

Organisationskulturforskningen har även rört sig mot andra områden där man studerar 

fenomen som påverkas av kulturen. Ett område är exempelvis identitet där man undersökt hur 
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identitet uppstår, underhålls och utvecklas inom organisationer (se exempelvis Albert et al. 

2000; Hatch & Schultz 2004; Kärreman 2007). Detta har lätt fram till begreppet 

organisationsidentitet som under de senaste åren blivit ett allt större forskningsområde (a.a.). 

 Definitioner av begreppet organisationskultur 

Trots att organisationskultur är väl belyst inom forskningen finns det ingen allmän vedertagen 

förståelse av begreppet (Bang 1988; Hofstede 1991; Ogbonna & Harris 2002). En genomgång 

av de olika definitionerna visar istället på begreppets mångtydighet. Hofstede (1991) har 

sammanfattat en rad aspekter som han anser att de flesta definitionsförsöken har gemensamt. 

De betonar att kulturen är ett resultat av organisationens historia och att den skapas och 

bevaras av organisationens medlemmar. Kulturen betecknar den mjuka och informella sidan 

av organisationer och den är holistisk på så vis att den ofta studeras som en övergripande 

helhet (a.a.). Bang (1988) menar att så gott som alla definitionsförsök behandlar 

organisationskultur som ett kognitivt system. Det som skiljer definitionerna åt är främst vad 

de anser kulturen bestå av (a.a.).  

En ofta citerad modell för vad organisationskultur består av återfinns hos Schein (1985). 

Kultur är enligt Schein ett synsätt som har rotat sig i organisationen och som har stort 

inflytande på attityder och beteenden hos medarbetarna. Han delar upp kulturen i tre olika 

strukturella nivåer. Den första nivån består av synliga manifestationer som innefattar till 

exempelvis klädseln, språket och beteendet hos medarbetarna. Den andra nivån består av 

värderingar som är vägledande för hur medarbetarna handlar i olika situationer. 

Värderingarna ligger enligt Schein på en medveten nivå och de uttrycks i uttalanden och 

åsikter bland medlemmarna i organisationen. Den sista och tredje nivån som Schein beskriver 

är grundläggande antaganden. De är omedvetna utgångspunkter som tas för givna, vilket 

innebär att det sällan ifrågasätts eller kritiserats. De grundläggande antagandena har den 

djupaste inverkan på individers attityd och beteende inom organisationen (a.a).  

En annan definition står Alvesson och Berg (1988) för. De menar att kultur är innebörder som 

är gemensamma för en viss grupp. Kultur uttrycks och förmedlas i symbolisk form och blir 

vägledande för hur människorna i organisationen uppfattar sin gemensamma värld. Enligt 

Alvesson och Berg är gemensamma symboler viktigt för kulturen. Det kan till exempel röra 

sig om materiella ting, handlingsmönster, specifika händelser och språkbruk som markerar 

särskilda föreställningar och innebörder och ger riktmärken för orientering i tillvaron. En 
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förutsättning för ett kollektivt handlande utifrån en viss företagskultur är att de människor 

som arbetar tillsammans har en gemensam bild av hur arbetet ska utföras (a.a.).  

Bang (1988) har försökt sig på en sammanfattning av det han uppfattar som det gemensamma 

meningsinnehållet i de olika försöken att definiera organisationskultur. Enligt Bang består 

organisationskultur av en gemensam uppsättning normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som växer fram i en organisation när dess medlemmar samverkar 

med varandra och omvärlden (a.a.).   

I litteraturen råder det en viss begreppsförvirring kring organisationskultur samt 

företagskultur. Ibland används det förstnämnda för att täcka alla slags organisationer medan 

det senare används för privata företag (Alvesson 2007). Oftast används de dock helt 

synonymt (a.a.). I uppsatsen kommer det därför inte göras någon åtskillnad mellan begreppen 

organisationskultur och företagskultur. Ett tredje begrepp som även det används är 

företagsanda. Företagsanda är ett äldre begrepp för den gemenskap eller övertygelse bland 

medarbetarna inom en organisation som åsyftas när man talar om organisationskultur (Ahrne 

1999). Inom organisationen där intervjustudien till den här uppsatsen genomfördes används 

ordet anda för att beteckna företagskulturen. I uppsatsens resultatdel användes därför detta ord 

synonymt med de två övriga begreppen. Ett fjärde begrepp som det också råder viss förvirring 

kring är organisationsklimat. Trots att det finns en likhet mellan detta begrepp och kultur så 

särskiljs de ofta i forskningen, och så även i uppsatsen, då organisationsklimat endast 

beskriver en del av organisationskulturen som i sin tur är ett vidare begrepp (Bang 1988; 

Granberg 2003).  

 Formell och informell organisationskultur 

Kulturperspektivet betonar det gemensamma i uppfattningarna bland individer men det bör 

påpekas att det normalt finns stora interna skillnader när det kommer till värderingar, 

föreställningar och symbolik. Den tidigare forskningen (Alvesson 2009; Czarniawska-Joerges 

1992; Jones 2000; Sackmann 1992) har visat att det inte finns en entydig kultur inom en 

organisation utan snarare flertalet olika subkulturer. En organisations medlemmar består av 

individer med olika bakgrund, ålder, kön samt profession och de är verksamma i olika 

enheter, avdelningar, hierarkiska nivåer och deras roller fyller olika funktioner, vilket skapar 

kulturella skillnader och subsystem (a.a.). Studier har beskrivit subkulturers styrka och 

motstånd till de av ledningen önskade värden och ideal. Diskrepansen mellan den formella 

och den informella kulturen på en arbetsplats har belysts bland annat av Ogbonna och Harris 
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(1998; 2002). De har studerat hur medarbetare reagerat på och hanterat kulturella förändringar 

inom olika organisationer och visat att den av ledningen kommunicerade bilden av företagets 

värderingar ofta inte stämmer överens med hur medarbetarna själva upplever kulturen (a.a.). 

Denna typ av studier visar på att det är viktigt att studera medarbetarnas egna upplevelser för 

att få reda på de verkliga ideal och värderingar som råder inom en organisation.   

 Organisationskultur och värderingsstyrning 

Trots att man inom organisationsforskningen har visat på svårigheter i att använda kultur som 

ett instrument för organisatorisk styrning, så lyfter flera forskare fram att företagskultur ändå 

bidrar till att styra anställdas beteenden (Ahrne 1999; Alvesson 2007; Ogbonna & Harris 

1998; 2002). När en stark kultur genomsyrar en organisation förser den medlemmarna med 

standardiserade lösningar och riktlinjer för hur saker ska göras. Vidare kräver den att de 

anställda uppför sig och uttrycker sig på ett visst sätt i olika sammanhang och medarbetarna 

måste acceptera samt underordna sig särskilda värderingar, tankesätt och ideal när de befinner 

sig på arbetet (a.a.). Alvesson (2009) är en av dem som studerat organisationskultur och dess 

koppling till organisatorisk styrning och han menar att makt inom den moderna 

organisationen handlar om att få människor att på ett okritiskt vis ta till sig vissa 

föreställningar. När företagskultur betraktas ur ett styrnings- och maktperspektiv kan den ses 

som ett försök att etablera en verklighetssyn med en viss uppsättning värderingar och känslor 

hos företagets anställda. Tanken är att genom att påverka de anställdas hållning och förståelse 

i en önskvärd riktning så kommer de anställda att bete sig på ett för organisationen effektivt 

sätt (a.a.). I organisationslitteraturen benämns den här typen av styrning med olika begrepp 

men två frekvent förekommande är värderingsstyrning och normativstyrning. I uppsatsen har 

det första begreppet valts då det tenderar att vara mer välkänt i Sverige (se exempelvis Jensen 

2011; Kronstam 2002). Oavsett vilket begrepp som används så kan de gemensamt definieras 

som försök att utveckla, etablera och upprätthålla tolknings- och värdegemenskaper, vilket 

med andra ord är ett försök att styra genom en stark företagskultur (Barley & Kunda 1992; 

Kärreman & Rennstam 2007; Ouchi 1980). 

I diskussionen kring värderingsstyrning är rekrytering och socialisation centrala begrepp 

(Kärreman & Rennstam 2007; Ouchi 1980). Till att börja med tillämpas ofta en så kallad 

matchningsmodell vid rekrytering. Det innebär att man i rekryteringsprocessen inte endast ser 

till kandidatens kvalifikationer utan även till dennes värderingar och attityd. Enligt Kärreman 

och Rennstam (2007) handlar det om att försöka matcha organisationens kultur med 
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individens egna värderingar. Poängen med matchningsmodellen är att hitta individer som 

redan vid rekryteringstillfället passar in i organisationskulturen och vidare kan acceptera och 

identifiera sig med den (a.a.). En noggrann värdegenomgång vid rekryteringstillfället är ett 

försök att undvika felrekryteringar (Kronstam 2002). En orsak till att nyanställda väljer eller 

tvingas avsluta sin anställning efter kort tid kan ofta bero på att de inte känner sig hemma i 

organisationen på grund av att de uppfattar organisationens värderingar eller arbetssätt som 

felaktigt. Det blir därför viktigt att känna av hur vida den tilltänkta medarbetaren i grunden 

verkligen identifierar sig med och kan tänkas arbeta utefter företagets värderingar (a.a.).   

Det andra begreppet, socialisation, blir centralt när medarbetare väl rekryterats in i 

organisationen (Kärreman & Rennstam 2007; Ouchi 1980). De får då lära sig organisationens 

värderingar och normer genom olika socialiseringsprocesser, vilket till att börja med 

vanligtvis består av särskilda introduktionskurser. Den största delen av 

socialiseringsprocessen sker emellertid i det dagliga arbetet, då medarbetarna får lära sig både 

de synliga och osynliga regler som styr arbetet. Den vardagliga interaktionen medarbetare 

sinsemellan står således för en står del av socialisationen. Matchningsmodellen vid 

rekryteringen och socialisationsprocesserna är båda verktyg för att skapa en homogen kultur 

inom organisationen. En annan bidragande faktor till att gemenskapen upprätthålls är 

individers önskan att passa in. Viljan att smälta in och vara en del av gruppen är en drivkraft 

som inte går att bortse ifrån då det kommer till förklaringar till varför en värde- och 

normgemenskap efterlevs bland medarbetarna (a.a.).  

Värderingsstyrning bygger på att de anställda accepterar och identifierar sig med 

organisationen värderingar. Identifikation är en viktig del i att upprätthålla värde- och 

normgemenskapen inom organisationen (Albert et al. 2000; Kärreman & Rennstam 2007). Ju 

tydligare och distinkt en företagskultur framträder och särskiljer sig från andra företag desto 

lättare blir det för organisationens medlemmar att identifiera sig med den (Alvesson 2007; 

Bang 1988; Kronstam 2002). En förutsättning är dock att kulturen upplevs som någonting 

positivt och det är de egna personliga grundvärderingarna som ligger till grund för hur 

medarbetarna betraktar företagets värderingar. Medarbetarna måste känna tillit till 

organisationen om de ska uppskatta och kunna vara delaktiga i en värderingsstyrd 

företagskultur. Om organisationer ska lyckas med sin värderingsstyrning så måste 

värderingarna även efterlevas. Det får inte finnas en för stor diskrepans mellan vad företaget 

uppger sig ha för värderingar och vilka ideal som sedan råder inom verksamheten. Vidare får 

inte värderingarna endast ses som en manipulation från ledningens sida utan medarbetarna 
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måste känna sig delaktiga i värdegemenskapen. Istället för identifikation används ibland 

begreppet internalisering inom organisationskulturforskningen. Internalisering beskrivs som 

en process där den anställde accepterat företagets värdegrund så att den överensstämmer med 

individens egna värderingssystem (a.a.). Oavsett om man använder begreppet identifikation 

eller internalisering så handlar det om att skapa en likhet mellan de värden organisationen står 

för och dess medlemmars värderingar och självbild. Ett sätt att skapa överensstämmelsen 

mellan de anställdas självbild och företaget är exempelvis genom att tydligt framhäva en 

positivt laddad vokabulär kring en viss typ av identitet eller personlighetstyp (Kärreman & 

Rennstam 2007). Till exempel att framhålla vikten av att vara en lagspelare så att de anställda 

ska identifiera sig som just lagspelare som ställer upp och hjälper sina kolleger (a.a.). 

 Starka organisationskulturers fördelar och 

nackdelar  

Fördelarna med en stark gemensam kultur har i den tidigare forskningen studerats på flera vis. 

Nedan beskrivs ett antal fördelar som redovisats i studier av främst grupporienterade 

organisationskulturer. Dessa har bland annat beskrivits som ett incitament för att skapa 

engagemang och lojalitet samt hur de underlättar samarbete bland medarbetare (Ahrne 1999; 

Alvesson 2009; Bang 1988; Schein 1985). Att dela givna föreställningar, tolkningar, 

språkbruk och idéer underlättar samarbetet på så vis att medarbetarna inte behöver vara osäkra 

på olika yttranden eller handlingar som sker dem sinsemellan. Det spar tid och underlättar 

interaktion eftersom medarbetarna slipper fundera över alternativa tolkningar av det som sägs 

och görs. Kulturen erbjuder en form av tolkningsgemenskaper och fungera som en form av 

socialt lim som integrerar olika delar av organisationer (a.a.). I en fallstudie av ett datakonsult 

företag beskriver Alvesson (1993) exempelvis hur kulturen skapade en gemensam förståelse 

av arbetsprinciperna och hur den underlättade samarbetet bland företagets konsulter. Till 

exempel fungerade arbetsgrupper sammansatta av konsulter som tidigare inte kände varandra 

bra redan från början. Inom företaget arbetade man hårt för att skapa en vi känsla och kulturen 

var starkt grupporienterad. Alvesson menar att kulturen kom att bidra till att det rådde goda 

sociala relationer bland medarbetarna och det växte fram en känsla av lojalitet samt 

identifikation med företaget, vilket i sin tur gjorde att personalomsättningen var låg (a.a). 

I en studie av Dani et al. (2006) beskrivs hur grupporienterade organisationskulturer kan 

underlätta samarbete i och med att de bidrar till att skapa tillit bland medarbetarna. I studien 

har författarna studerat globala team och kommit fram till att i organisationer där kulturen är 
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gruppinriktad så tenderar medarbetarna att utveckla nära arbetsrelationer som i sin tur bidrar 

till en känsla av tillit, engagemang och lojalitet. (a.a.). I en annan studie visar Mohr et al. 

(2011) att den lojalitet och tillit som tenderar att skapas i organisationer med en starkt 

grupporienterad kultur kan bidra till att utbytet av kunskap mellan medarbetare underlättas. 

Att medarbetarna känner tillit sina kollegor och lojalitet till organisationen är enligt Mohr et 

al. avgörande faktorer för att informations- och kunskapsutbytet ska fungera i organisationer. 

Ett fungerande informations- och kunskapsutbyte är betydande då det gör att kunskap kan 

behållas inom organisationen när personal slutar eller av andra anledningar byts ut (a.a.) 

Vidare har grupporienterade kulturer beskrivits bidra till att skapa engagemang inom 

organisationer. Att arbeta tillsammans i grupp och känslan av att gemensamt uppnå något 

stort och meningsfullt kan vara en typ av drivkraft som skapar engagemang bland 

medarbetarna (Alvesson & Kärreman 2007).  

Nackdelarna med en stark organisationskultur beskrivs i den tidigare forskningen som att den 

tenderar att skapa likriktade organisationer. Kulturen kan innebära en begränsning i och med 

att den tenderar att låsa fast medlemmarna vid vissa ideal (Alvesson 2007; 2009; Morgan 

1997). Kulturen medför en tradition för hur saker och ting ska göras och organisationskultur 

innebär att vissa föreställningar, värderingar och tillvägagångssätt standardiseras. Det kan 

leda till att man inom organisationen inte ifrågasätter de rådande förhållandena och ser till 

andra alternativ.  Vidare så tenderar de socialisationsprocesser som sker i organisationen att 

sortera bort avvikande synsätt. Ett visst sätt att betrakta verksamheten medför också ett sätt att 

inte betrakta den. Gemensamma meningssystem är en förutsättning för smidigt fungerande 

organisationer men de riskerar också att låsa fast organisationer i invanda tanke- och 

handlingsmönster. Dessa kan verka restriktivt och utgöra hinder när det kommer till att 

utvecklas och se saker från ett annat perspektiv, eftersom de fångar medlemmarna i ett 

konformistiskt tänkande och handlande (a.a.). Ett exempel på detta ses i den ovan nämnda 

fallstudien av datakonsult företaget där den starka företagskulturen fungerade som 

skyggslappar (Alvesson 1992). Den innebar att man slätade över allvarliga tecken på problem 

för företaget (a.a.). 

 Sammanfattning av tidigare forskning 

Organisationskultur är ett brett forskningsområde som belysts från ett stort antal perspektiv. 

Begreppet introducerades mot slutet av 1900-talet och kom att bli ett mycket populärt 

forskningsområde. Till en början fanns det en övertro på organisationskultur som styrmedel 
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men senare kritiska studier visade på svårigheterna i att från ledningen styra kultur. Två 

perspektiv för att angripa organisationskultur som lyfts fram av den tidiga forskningen är att 

betrakta kulturen som en variabel respektive en rotmetafor. Variabel perspektivet har blivit 

kritiserat och den akademiska forskningen har förespråkat en mer komplex syn på 

företagskultur. Det kritiska perspektivet har utvecklat forskningsområdet och 

organisationskultur forskningen har rört sig mot andra områden exempelvis 

organisationsidentitet. I det rådande forskningsläget går meningarna i sär kring i vilken 

utsträckning organisationskultur kan påverkas, styras och förändras av ledningen. Trots att 

forskning visat på svårigheter i att använda kultur som instrument för organisatorisk styrning, 

så lyfter flera forskare fram att företagskultur bidrar till att styra anställdas beteende. När 

organisationskultur betraktas ur ett styrningsperspektiv kan den ses som ett försök att etablera 

en verklighetssyn med en viss uppsättning värderingar och känslor hos de anställda. Det 

handlar om att utveckla, etablera och upprätthålla tolknings- och värderingsgemenskaper. 

Denna typ av styrning benämns som värderingsstyrning i litteraturen. Vid värderingsstyrning 

är begreppen matchning, socialisation och identifikation centrala. De individer som rekryteras 

in i organisationen är de vars värderingar matchar företagets eftersom det är viktigt att de kan 

tänka sig att identifiera sig med företaget och dess kultur. Genom introduktionskurser och det 

dagliga arbetet socialiseras medarbetarna in i värdegemenskapen.      

Den organisationsteoretiska forskningen har lyft fram flertalet fördelar med att en stark 

organisationskultur. Den underlättar samarbete och tenderar att skapa gemenskap, 

engagemang samt lojalitet bland de anställda. Det finns emellertid en baksida av starka 

värdegemenskaper och kritiska studier har visat hur en stark organisationskultur bidrar till att 

skapa likriktade organisationer. Kulturen innebär då en begränsning i och med att den 

tenderar att låsa fast medlemmarna vid vissa tankar och ideal för hur verksamheten ska 

bedrivas. Vidare har den organisationsteoretiska forskningen visat på en ofta rådande 

diskrepans mellan den formella kultur som lyfts fram av ledning samt de informella värden 

som råder bland de anställda. Interna skillnader när det kommer till värderingar, 

föreställningar och symbolik pekar mot att det inte behöver finns en entydig kultur inom en 

organisation utan snarare flertalet olika subkulturer. Vidare pekar det på vikten av att studera 

medarbetares egen upplevelse av företagskultur. 
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 Metod 
 

En kvalitativ ansats har används i studien. Langemar (2008) framhåller att kvalitativ metod är 

inriktad på att generera en ökad förståelse kring ett fenomen. Den bör därför användas i 

undersökningar som har till mål att förstå innebörden och meningen i olika företeelser. Den 

kvalitativa ansatsen kan kontrasteras mot en kvantitativ som istället syftar till att uppnå 

förklaringar till olika fenomen (a.a.). I valet mellan de två har den kvalitativa valts eftersom 

den ansetts bäst lämpad för att besvara uppsatsens syfte. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger på 

att förstå medarbetarnas egna upplevelser av värderingsstyrning och hur de upplever att den 

påverkar deras arbete i butiken. Studien har velat bidra till en ökad förståelse kring vad 

medarbetarna anser att en stark företagskultur innebär för deras arbete, både i form av 

möjligheter samt svårigheter.  

Kvalitativa intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Intervjuer är en av de mest väl 

använda och beprövade datainsamlingsmetoder inom kvalitativ forskning (Langemar 2008; 

Creswell 2007). Intervjuer har i den här uppsatsen valts eftersom det varit centralt att 

medarbetarna med egna ord får förmedla sina upplevelser. Vidare ligger studien närmast det 

Creswell (2007) beskriver som en fallstudie. Creswell skriver att fallstudiemetodik handlar 

om att begränsa sitt område till att studera en avgränsad enhet eller system för att belysa en 

viss fråga (a.a.). I den här uppsatsen har området för studien begränsats till ett värderingsstyrt 

företag och mer specifikt till en av företagets butiker.     

 Val av intervjupersoner och företag 

Uppsatsens resultat bygger på en förstudie i form av en intervju med en butikschef samt en 

huvudstudie bestående av intervjuer med fyra medarbetare från ett stort svenskt 

detaljhandelsföretag. Innan huvudstudien påbörjades gjordes intervjun med butikschefen som 

intervjuades i rollen som företagsrepresentant. I intervjun framkom hur man från 

butiksledningens sida ser på företagskulturen och hur man arbetar aktivt med företagets 

värderingar i organisationen i helhet samt mer specifikt i butiken i fråga. Förstudien användes 

för att få en fördjupad kunskap om värderingsarbetet och informationen som framkom 

användes som underlag i intervjuerna med medarbetarna. Förstudien användes även för att se 

hur företagskulturen beskrevs formellt av butiksledningen. De fyra medarbetarna arbetar alla 

som säljare i en av företagets butiker i centrala Stockholm. Två av dem har förutom sin 

säljroll även ytterligare ansvar. Den ena som avdelningsansvarig och den andra som 
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säljansvarig. De har alla intervjuats i sin roll som medarbetare i butiken. På grund av 

konfidentialitet nämns varken företagets namn eller intervjupersonernas riktiga namn i 

studien. I stället har fiktiva namn använts.  

Langemar (2008) skriver att urvalet i en kvalitativ ansats bör grundas på att ge bästa möjliga 

information om det ämne som studeras. En organisation som starkt identifierar sig med sina 

värderingar har därför valts. De är ett stort svenskt detaljhandelsföretag och de profilerar sig 

med att ha en stark företagskultur, vilken är välkänd. Vidare uppger de att deras 

värderingsarbete är en central del av deras verksamhet. På företagets hemsida går det 

exempelvis att läsa om vad företagskulturen står för och hur den härleds tillbaka till företagets 

grundares värderingar. Här återfinns även målsättningarna med det man inom organisationen 

kallar företagsandan samt hur både ledare och medarbetare inom organisationen förväntas 

vårda och utveckla denna anda. Företaget befinner sig för närvarande i en expansiv fas och i 

med att organisationen växer framhålls vikten av att behålla den starka andan. 

Sammanfattningsvis kommunicerar företaget utåt en bild av att vara en organisation med 

starka och synliga värderingar.  

Till att börja med kontaktades företagets HR-avdelning för att höra om det fanns möjlighet att 

göra studien i någon av företagets butiker. HR-avdelningen vidarebefodrade sedan denna 

förfrågan ut till butikerna i Stockholmsområdet. Den första butiken som svarade att de var 

intresserade att delta kontaktades. Efter att förstudien genomförts med butikschefen utsågs 

säljansvarig till kontaktperson. Detta på grund av att han själv var intresserad av studien och 

ville delta men också för att det behövdes någon som kunde avsätta tid i medarbetarnas 

scheman för intervjuerna. Inför det slutliga urvalet av intervjupersoner gick säljansvarig ut 

med information om studien och att det totalt behövdes fyra medarbetarna som deltog. De 

säljare som ville vara med fick frivilligt anmäla sig. Det var viktigt att intervjupersonerna 

själva frivilligt ställde upp i studien och att de inte kände någon form av tvång eller press att 

delta. Studiens syfte har varit inriktad på medarbetarnas egna utsagor och upplevelser och en 

förutsättning för detta är att de känner sig bekväma att tala om företagskulturen för en 

utomstående. Därför fick de baserat på eget intresse anmäla sig. En annan form av 

urvalsmetodik, exempelvis genom att använda personallistor och att utifrån vissa kriterier 

kontakta medarbetare och fråga om de ville delta i studien, betraktades som mindre passande 

eftersom säljarna i butiken visste att butiksledningen var positivt inställd till studien och 

medarbetarna hade därför kunnat känna en indirekt press att delta om de vart tillfrågade. Av 

de säljare som anmälde sig frivilligt valde säljansvarig ut tre utifrån kriterierna anställningstid, 
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position, ålder och kön. Som tidigare beskrivits så har forskning visat att upplevelsen av 

organisationskultur inte behöver vara enhetlig i en organisation utan att den ofta varierar 

beroende mellan olika individer och subgrupper. Kategorier som anställningstid, position, 

ålder och kön kan påverka hur medarbetare uppfattar organisationskulturen och de användes 

därför som urvalskriterier för att få en bredd bland de svarande. Kriterierna användes även för 

att begränsa säljansvarigs möjlighet att enbart plocka en viss kategori av medarbetare. De 

säljare som valdes ut var av olika åldrar och spannet i ålder sträckte sig från den äldsta 

medarbetaren i butiken till en av de yngsta. De fyra medarbetarna hade varierad 

anställningstid. Med säljansvarig deltog två män och två kvinnor. I kvalitativa studier behöver 

antalet deltagare inte bestämmas på förhand, utan intervjuerna kan pågå tills tillräckligt med 

information samlats in (Langemar 2008). I det här fallet har emellertid antalet 

intervjupersoner på förhand bestämts i samråd med handledare för uppsatsen. Detta för att 

butiken på förhand ville veta hur många intervjuer som skulle genomföras. Tillfälle gavs för 

att komplettera med en till intervju om ytterligare information behövdes men efter att de fyra 

intervjuerna genomfördes ansågs informationen vara tillräcklig för att besvara studiens syfte.    

 Intervjuer 

Samtliga intervjuer har varit semistrukturerade. Till förstudien som genomfördes med 

butikschefen konstruerades frågorna utifrån det som gick att läsa om företagskulturen på 

företagets hemsida. Utifrån informationen som framkom under förstudien, hur man i 

organisationen i stort samt i butiken mer specifikt arbetade med företagskulturen och dess 

värderingar, konstruerades en ny intervjuguide (se bilaga 1). Den intervjuguiden utgjorde 

underlaget till de resterande fyra intervjuerna. Frågorna i guiden har byggts upp i enlighet 

med den trattprincip som finns beskriven hos Langemar (2008). Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att de har en förutbestämd struktur, vilket hjälper forskaren att 

hålla fokus under intervjun, men samtidigt så kan frågorna anpassas till hur intervjun 

utvecklar sig. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning eller på samma vis utan det är 

intervjupersonens berättelse som får styra intervjuns utveckling (a.a.). Detta ansågs viktigt för 

att kunna besvara uppsatsens syfte. För att medarbetarnas egna upplevelser av 

företagskulturen skulle framträda var det centralt att deras svar formade intervjun. Endast 

vissa teman med ett litet antal underfrågor hade bestämts på förhand, vilket gav 

intervjupersonerna utrymme att själva påverka vad som skulle tas upp under samtalen.  

Intervjuerna genomfördes under tre tillfällen. Vid det första intervjutillfället var den ena 

säljaren sjuk och intervjun sköts då upp i en vecka för att inget bortfall av intervjupersoner 
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skulle ske. Intervjuerna genomfördes under säljarnas arbetstid och de hölls därför i butikens 

lokaler. Intervjuerna gjordes i ett rum som vanligtvis fungerar som kontor i personaldelen av 

butiken. Under samtalen hölls dörren stängd in till kontoret så inget av det som berättades 

skulle höras ut och intervjupersonerna skulle kunna känna att det de berättade hölls 

konfidentiellt. Under intervjuerna fick intervjupersonerna slå sig ned först så att de kunde 

välja den plats där de själva kände sig mest bekväma. Detta för att skapa en avslappnad 

stämning. Tiden för intervjuerna hade på förhand bokats in i intervjupersonernas scheman och 

de hade blivit informerade om att intervjuerna skulle handla om företagskultur. Inför 

intervjuerna som varade ca 40 minuter vardera informerades de mer specifikt om studien och 

att det övergripande ämnet var att belysa företagskultur ur ett medarbetarperspektiv. Det 

framhölls att fokus var på intervjupersonernas egna upplevelser och att de inte skulle känna 

att det fanns några rätta svar. Istället uppmuntrades de att svara utifrån vad de själva tyckte 

och tänkte i egenskap av privatperson och inte i rollen som representant för företagets åsikter. 

Inför varje intervju tillfrågades personen om det var ok att samtalet bandades, vilket alla 

samtyckte till. Vidare lovades de konfidentialitet och att banden endast skulle användas vid 

transkribering av intervjuerna. 

Intervjuarbetet har genomgående gått bra. Det underlättade att jag var i samma ålder, talade 

samma språk, hade samma nationalitet och kulturella ursprung som intervjupersonerna. Det 

gjorde det lätt för mig att relatera till dem och förmodligen för intervjupersonerna att relatera 

till mig. Intervjuguiden fungerade bra och frågorna låg på en lagom nivå i förhållande till 

intervjupersonernas förståelse av företagsandan och värderingsstyrning. Det var emellertid 

svårare att intervjua säljansvarig eftersom han teoretiserade mer kring värderingsstyrning och 

företagskulturen. Han hade ibland svårt att svara på frågor som var mer konkreta, vilket 

gjorde att jag fick förtydliga vissa frågor mer än jag fick göra i de andra intervjuerna.  

 

 Tematisk analys  

I uppsatsen har en tematisk analys använts. Detta innebär att materialet kodats utifrån teman. 

Arbetets gång har följt den struktur som finns föreslagen hos Creswell (2007). Till att börja 

med har intervjuerna transkriberats ordagrant. De anteckningar som gjorts under intervjuerna 

har sammanfattats och renskrivits. Datan har sedan gåtts igenom noga och en öppen kodning 

av kategorier har genomförts för att se vad som hänger ihop. Därefter har en mer fokuserad 

kodning genomförts för att upptäcka vilka de mer återkommande mönstren är. Utifrån dessa 
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har teman skapats. Creswell (2007) skriver att teman ska växa fram i växelverkan mellan 

empiri och teori. Under uppsatsarbetet har empiri och teori, om vart annat, används för att ta 

fram de teman som presenteras i resultatet. Trots att uppsatsens har växt fram i en 

växelverkan mellan teori och empiri har tyngdpunkten legat i empirin. Ett induktivt 

förhållningssätt kan därför främst beskrivas ha använts och uppsatsens syfte samt 

frågeställningar har ändrats i och med de empiriska fynden. 

 Tillförlitlighet  

Validitetsbegreppet används i kvalitativ metod som ett mått på studiens vetenskapliga värde 

(Langemar 2008). Validitet rymmer begrepp så som kvalitet, meningsfullhet och trovärdighet. 

För att uppnå god validitet i en kvalitativ undersökning måste analysmetoden vara väl 

empiriskt förankrad i empirin. Det innebär att ingen viktig information tas bort eller läggs till 

samt att det inte görs för långtgående tolkningar utifrån det data som samlats in (a.a.). I 

studien har detta uppnåtts genom närhet till intervjupersonernas svar i det resultat som 

presenteras. Det har varken lagt till eller tagit bort något från den information som framkom 

under intervjuerna. Resultatet bygger endast på medarbetarnas egna utsagor.    

En annan del av validitetsbedömningen rör kvalitativ generaliserbarhet vilken kan delas upp i 

två aspekter (Langemar 2008). Den första aspekten handlar om hur väl den data som samlats 

in förhåller sig till undersökningens syfte. Här gäller det att kritiskt kunna granska vilka 

begränsningar den valda metoden inneburit. Exempelvis om intervjuerna genomförts på ett 

bra sätt, med rätt personer och under rätt tid. En brist kopplat till genomförandet av 

intervjuerna i den här studien är att de genomfördes på arbetstid i företagets lokaler. 

Medarbetarna var schemalagda för intervju och alla i butiken visste vilka som deltog i 

studien. Att chefer och övriga medarbetare visste vilka som intervjuats kan ha påverkat 

deltagarnas svar eftersom de då inte var helt konfidentiella. För att minimera denna påverkan 

framhölls de vid samtalens början att ingen utomstående skulle få ta del av det som 

berättades. Deltagarna vart även lovade att deras riktiga namn aldrig skulle användas i studien 

och att andra fakta som kunde göra det lätt att identifiera dem togs bort. Exempelvis så nämns 

det inte vem som är säljansvarig respektive avdelningsansvarig av intervjupersonerna. För att 

försvåra identifikationen nämns heller inte intervjupersonernas kön.  

Den andra aspekten av kvalitativ generaliserbarhet är hur väl resultatet av studien går att 

applicera på populationen och då bör istället urvalet som bör granskas kritiskt (Langemar 

2008). En brist i studien är att urvalet gjordes med hjälp av säljansvarig som fungerat som en 

gatekeeper till viss del, vilket kan ifrågasätta intervjupersonernas representativitet. Detta var 
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emellertid näst intill en förutsättning för att få komma in på företaget och göra intervjuerna. 

Det fanns ingen möjlighet att komma till butiken och slumpmässigt välja ut medarbetare 

eftersom de på förhand var tvungna att schemaläggas för intervjutillfällena. Ett helt 

handplockat urval var därför omöjligt. Alternativa urvalsmetoder övervägdes, exempelvis att 

använda en personallista och därifrån välja ut personer men som tidigare nämnts ansågs det 

kunna leda till att personer som egentligen inte ville delta i studien ställde upp, eftersom de 

kunde känna en indirekt press att delta då ledningen var positivt inställd till studien. Detta 

alternativ valdes därför bort. Ett tredje alternativ hade kunnat vara att först samla in en lista på 

frivilliga och därifrån slumpmässigt välja namn. Det alternativet övervägdes dock inte när 

urvalet gjordes, utan när säljansvarig erbjöd sig att själv delta och tillfråga tre andra 

medarbetare godtogs detta.  

Vidare innefattar kvalitativ generaliserbarhet hur vida studiens resultat kan generaliseras inåt 

respektive utåt populationen (Langemar 2008). I uppsatsen görs inga anspråk på att 

generalisera resultaten till att omfatta all personal inom organisationen. Istället poängteras att 

upplevelsen av organisationskulturen hos medarbetarna kan variera mellan olika butiker 

beroende på hur mycket butiksledningen själva valt att aktivt arbeta med företagets 

värderingar. Vidare kan upplevelsen variera emellan olika enheter inom organisationen, 

exempelvis butik, lager och huvudkontor eftersom vissa värderingar blir mer påtagliga inom 

olika enheter. Som tidigare påpekats så är studiens empiriska resultat inte generella utan 

avgränsas till intervjupersonernas upplevelser av organisationskultur och värderingsstyrning.  

Kvaliteten på resultatet ska enligt Langemar (2008) bedömas utifrån om det bidra till ett 

kunskapstillskott samt hur väl syftet med studien uppfyllts. Uppsatsen har uppfyllt sitt syfte 

som varit inriktat på att förstå medarbetarnas egna upplevelser av företagskulturen och hur de 

upplever värderingsstyrning. Studien har avsett att bidra till en ökad förståelse kring vad 

medarbetarna anser att en stark företagskultur innebär för deras arbete, både i form av 

möjligheter samt svårigheter. Uppsatsen kan därför betraktas vara meningsfull och användbar.   

 Forskningsetiska principer 

Creswell (2007) framhåller vikten av att ta hänsyn till etiska överväganden i hela den 

kvalitativa forskningsprocessen. I den här studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Internet 1) följts. De består av fyra krav gällande information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjande.  Kravet på information innebär att deltagarna ska informeras 

om studiens syfte samt att de deltar frivilligt och när som helst kan avbryta intervjun och 
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avböja frågor. Deltagarna ska samtycka till att delta i studien och de ska utlovas 

konfidentialitet. Vidare ska de informeras om att det empiriska materialet endast kommer att 

användas i studien (a.a.). I studien har riktlinjerna beaktats genom att de presenterats tydligt 

för intervjupersonerna innan intervjuerna startades. I hela uppsatsarbetet har företagets och 

intervjupersonernas identitet hållits konfidentiella och materialet har och kommer endast 

använts i den här uppsatsen.   

 

 Resultat 
 

Nedan redovisas intervjupersonernas upplevelse av att arbeta i en värderingsstyrd 

organisation. Till att börja med beskrivs deras uppfattning av företagsandan. Sedan redogörs 

för vad medarbetarna anser om värderingsstyrning och hur deras egna värderingar relateras 

till företaget. Avslutningsvis redovisas deras uppfattningar kring fördelarna respektive 

nackdelarna med en stark företagsanda. 

Intervjuer har utförts med de fyra medarbetarna Alex, Kim, Michelle och Robin. Namnen är 

fiktiva och har valts för att skydda deltagarnas identitet. Unisexnamn har valts för att 

ytterligare försvåra identifikationen av intervjupersonerna samt eftersom kön inte visat sig ha 

någon betydelse för hur intervjupersonerna upplevde företagsandan. Vidare fanns det inga 

relevanta skillnader kopplat till ålder, anställningstid eller position i resultaten och dessa 

kategorier har därför inte använts för att beskriva intervjupersonerna.  

Under förstudien berättade butikschefen att företagsandan bygger på företagets grundares 

värderingar och att dessa levt kvar genom företagets historia. Värden som gemenskap, 

omtanke, vänlighet och servicekänsla är centrala. Han beskrev andan som levande och väl 

implementerad inom organisationen. I butiken jobbar ledningen aktiv för att föra ut företagets 

värderingar genom att trycka på samarbete och tala om hur man ska uppföra sig mot varandra 

och kunder. Vidare talade butikschefen om hur det inom företaget fanns en tro på öppenhet 

och en platt organisationsstruktur. Som tidigare nämnts användes informationen från 

förstudien för att få en ökad förförståelse av andan samt en bild av hur kulturen beskrevs 

formellt från butiksledningens sida.   
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 Företagsandan  

Framför allt så tror jag att det handlar om att man ska känna sig välkommen, att man ska känna sig 

som en del i gruppen, som i den här lilla familjen här på jobbet, och att alla som jobbar här ska 

känna att de är en del i den. 

Kim 

Intervjupersonerna framhåller gemenskap och grupptillhörighet som den mest påtagliga biten 

av företagsandan. De beskriver vikten av att alla i personalen ska känna samhörighet och 

förstå att de är en del av en större gemenskap. Begrepp som att hjälpas åt, vara vänliga, visa 

uppskattning och bry sig om varandra är vanliga. Intervjupersonerna återkommer gång på 

gång till att gemenskap är det som utmärker butiken.  Ord som lag, team, gäng och familj 

används ofta för att beskriva personalstyrkan. Alex förklarar att: 

Vi jobbar ju väldigt mycket tillsammans. Hela grunden får våran stämning här på jobbet handlar 

väldigt mycket om att vi umgås. Vi är liksom inte bara på jobbet utan vi umgås. Vi pratar, vi frågar 

varandra, vi skrattar, vi hjälper varandra.  

 

Vidare framhåller intervjupersonerna att det inte endast är i den här butiken som gemenskapen 

mellan medarbetare är tydlig, utan även i organisationen i stort. Den starka känslan av 

grupptillhörighet relateras också till hur arbetet ska bedrivas i butiken. Intervjupersonerna 

beskriver alla vikten av att arbeta i grupp och att det inte endast är ett fåtal personer som kan 

göra butiken till något bra utan att det görs tillsammans.  

Servicekänsla är ett annat inslag i företagsandan som lyfts fram under intervjuerna. Uttryck 

som kundfokus, alltid ha ett leende på läpparna, hellre fria än fälla återkommer ideligen. Kim 

säger att det handlar om att se kunden och se till att de blir nöjda. Att vara serviceinriktad 

uppges vara ett ideal i hela verksamheten men i och med att intervjupersonerna arbetar som 

säljare blir det extra viktigt för dem. 

Ett tredje inslag i företagsandan som förmedlas av intervjupersonerna är upplevelsen av 

jämställdhet inom organisationen. Alex berättar om hur marknadschefen kommit och 

praktiserat veckan innan och gjort samma sak som alla andra säljare som en i gänget. Att 

relationerna mellan chefer och anställda i butiken är jämställda beskrivs av samtliga 

intervjupersoner. Michelle anser också att detta utmärker hela organisationen; 

 Det är det som är företagets stora grej. Just det här med att det är en platt organisation och att man 

försöker få alla att vara på samma nivå och det spelar ingen roll om man jobbar som chef eller vad 

man än jobbar som.  
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En fjärde aspekt av andan som påtalas är att den innebär tydliga riktlinjer och ramar för 

arbetet. Robin tycker att det här är specifikt för organisationen i jämförelse med andra företag 

Robin arbetat på där det kunde bli mer diffust vad som skulle göras. Även de andra 

intervjupersonerna framhåller hur det inom organisationen finns en tydlig struktur och väl 

definierade sätt för hur medarbetarna ska gå till väga i olika situationer.  

Utifrån intervjupersonernas berättelser kan deras upplevelse av företagsandan sammanfattas i 

begreppen gemenskap, service, jämställdhet mellan anställda och chefer samt tydliga riktlinjer 

och ramar. 

 Värderingsstyrning 

De vill att alla ska hålla den linjen och det märks liksom oavsett vilken butik man kommer in i. Ja, de 

flesta är stöpta i samma form och det tror jag ju att de som sitter och intervjuar har i åtanke, liksom 

att det finns speciella kriterier. För sortimentet kan du ju alltid lära dig men har du inte den här 

servicesynen och ödmjukheten, då kommer du nog aldrig få den.   

Alex 

Alex var inte ensam om att tala om att man inom företaget vill att medarbetarna ska hålla en 

gemensam linje. Michelle sa exempelvis att man inom organisationen vill stöpa medarbetare i 

samma form på så vis att man vill att alla ska uppträda på ett visst sätt. Företaget önskar skapa 

ett enhetligt klimat i butikerna så att kunden ska känna igen sig och känna att det är samma 

företag oavsett vilken butik de kliver in i. Michelle beskriver det som att det finns en viss 

kravbild från företagets sida som berör vad för slags människa man ska vara när man arbetar i 

butiken. Michelle menar att det är rätt viktigt att förstå när man pratar om företagskultur. Det 

handlar inte endast om att vi ska jobba tillsammans och ha det så trevligt utan det finns också 

en kravbild i det eftersom företaget valt den här formen av styrning, säger Michelle. Att 

rekryteringsprocessen därför syftade till att hitta personer som ska ha rätt attityd och passa in i 

andan är alla intervjupersonerna överens om. De upplever dock att personalgruppen är väldigt 

blandad men samtidigt så beskriver de hur de flesta medarbetare ändå delar vissa 

gemensamma värden. Kim anser till exempel att personalstyrkan består av mycket spretande 

personligheter men att de ändå är lika i och med deras förmåga att bli en del i en grupp. Alex 

förklarar att: 

Vi är väldigt olika här men på något vis väldigt lika eller vi kanske har väldigt lika värderingar om 

man säger så. 
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På frågan hur man kommer in i företagsandan som nyanställd svarar Robin att processen kan 

liknas vid ett lagbygge. Robin beskriver likt de andra intervjuade hur man under 

introduktionskurser talar mycket om företagets värderingar och introducerades i andan genom 

teambildningsaktiviteter. Vidare beskriver Robin hur man i det dagliga arbetet hela tiden 

arbetar i lag i alltifrån morgonplock av varor till säljtävlingar. Alla intervjupersonerna talar 

om hur man inom organisationen fokuserar på vikten av att arbeta tillsammans.    

När de kom till hur vida intervjupersonerna själva kunde identifiera sig med företagets 

värderingar svarar samtliga att företagsandan ligger nära deras egna. Alex ser företagsandan 

som sunt förnuft och menar att det handlar om saker som är självklara som att exempelvis att 

vara trevlig mot sina medmänniskor. Michelle tror själv på den här typen av 

värderingsstyrning och det var en anledning till att Michelle från början sökte sig till 

företaget. Robin relaterar företagets värderingar till sina egna och berättar att:  

Det är vettiga värderingar eller det kanske är för att jag har växt upp med dem i och med lagidrotten 

och så. Det är samma tänk som med ett lagbygge i stort sätt, så det kan ju vara för att jag har det 

väldigt nära och alltid haft det i uppväxten. Det är samma tänk på alltihopa, på jobb och hobby.   

 

Sammanfattningsvis så beskriver intervjupersonerna att rekryteringsprocessen syftar till att 

hitta personer som matchar andan, att man som medarbetare socialiseras in den genom 

introduktionskurser samt genom det dagliga arbetet och att de själva identifierar sig med 

företagets värderingar.   

 Företagsandans fördelar och nackdelar  

Jag tror det är enkelt att gå till jobbet och känna att man jobbar mot gemensamma mål om man har 

företagsanda och att man faktiskt känner för företaget som man går till. Att det inte bara blir ett kneg 

utan att man känner att man är en del av någonting. 

Michelle 

 Citatet ovan från Michelle kan ses som representativt för vad majoriteten av 

intervjupersonerna svarar när de får berätta vad de anser är fördelarna med en stark 

företagsanda. Centralt i intervjupersonernas berättelser är att företagsandan gör att det är roligt 

att gå till jobbet eftersom det inte enbart innebär att man arbetar, utan också att man ingår i en 

större gemenskap som har kul och umgås på arbetsplatsen. Detta skapar i sin tur ett 

engagemang bland personalen. När det kommer till lojalitet anser intervjupersonerna att en 

förutsättning är att företaget kan leva upp till vad de utåt sett säger sig stå för, vilket de 

upplever att organisationen gör. Ingen av dem känner att det finns någon diskrepans mellan de 
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värderingar som företaget utåt kommunicerar och hur verksamheten verkligen bedrivs. Detta 

är viktigt för trovärdigheten. Alex förklarar att en stark företagsanda inte enbart ställer krav på 

medarbetarna utan även på företaget. Företaget måste efterleva sina värderingar för om de inte 

gör det så lyser det igenom och då förlorar de trovärdigheten. Kim håller med och tror att om 

företaget visar att de arbetar i enlighet med andan så kommer de vinna lojalitet hos de 

anställda, vilket i sin tur kommer göra att de stannar längre inom företaget.  

En tredje fördel med företagsandan som lyfts fram av intervjupersonerna är att den 

underlättade samarbetet. Michelle beskriver till exempel hur en gemensam värdegrund inom 

företaget underlättar samarbetet mellan olika butiker och delar av företaget; 

Vi är faktiskt medlemmar av företagsfamiljen, vi har satt check på det, vilket gör att när jag pratar 

med en person som jag aldrig pratat med förut så är det ganska enkelt. Vi jobbar ju mot samma mål 

och står på samma grund på något vis, fast vi jobbar med två helt olika grejer inom företaget.  

 

Alex säger att vem man än ringde inom företaget så är det bara att säga hej och det känns helt 

naturligt. Kim menar att andan bidrar till att det är lätt att byta butik i och med att man har 

samma standard och tänk. Vidare tror Kim att företagsandan bidrar till att organisationen blir 

mindre sårbar i och med att man delar med sig av kunskap och lär upp varandra. Om någon är 

sjuk eller slutar så kan de andra fylla i eftersom kunskapen sprids mellan medarbetarna. De 

andra intervjupersonerna beskriver även de hur medarbetarna i butiken försöker hjälpa och 

tipsa varandra om olika säljknep och annat som kan underlätta arbetet. 

En annan fördel med andan som intervjupersonerna berättar om är trygghet. Robin säger att 

chefer och kollegor ställde upp och hjälper en om det behövdes, vilket gör att Robin känner 

sig trygg på arbetsplatsen, vilket Kim håller med om. Att andan bidrar till att man ställde upp 

för varandra gäller inte bara butiken utan hela organisationen. Robin förklarar att: 

 Vi har ju en anda här, en gemenskap, och när det händer något så visar det ju att alla faktiskt är 

med och backar upp en och man känner det.  

 

Känslan av att organisationen ställer upp för sina medlemmar beskrivs av intervjupersonerna 

skapa förtroende för företaget. Ord som trygg, bra, säker och seriös används för att beskriva 

arbetsgivaren.  

När det kommer till intervjupersonernas upplevelse av nackdelarna med en stark anda påpekar 

både Kim och Alex att det finns en risk att man blir för trångsynt i rekryteringsprocessen. När 

man väljer bort personer som man tror inte kommer passa in i andan är risken att man missar 
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personer som skulle varit riktigt bra menar de. Vidare beskriver de båda lite skämtsamt att 

andan kan låta lite sektliknande för utomstående i och med de starka värderingarna. De 

poängterar att de själva inte upplever andan negativt men de menar att utomstående kan 

skrämmas av de tydliga riktlinjerna. Kim tror att det fanns en risk att de riktiga eldsjälarna 

försvinner i och med att de blir avskräckta av de fasta ramarna. Även Michelle menar att 

personer som inte gillar fasta ramar söker sig ifrån organisationer där kulturen innehåller 

tydliga riktlinjer. Vidare menar Michelle att detta är ett problem eftersom organisationer 

överlag vill ha kreativa och nytänkande personer. En av de intervjuade förklarar att: 

Man vill inte kväva allting liksom, vilket man kan göra med en anda på något vis. Framförallt inom 

företag som det här så finns det en negativ del av det och det är ju att man ganska ofta yttrar ord som 

att så här har vi alltid gjort och så här ska vi göra igen.  

 

Alex menar att man generellt inom organisationer med en stark kultur måste vara försiktig så 

man inte förlorar de som är oliktänkande. Alex upplever att detta är något som företaget är 

medveten om och att det finns utrymme för att ha annorlunda tankar, vilket de andra håller 

med om. På frågan vilken typ av person man ska vara för att passa in på företaget svarade de 

att man får vara som man vill. De beskriver emellertid att en utpräglad ensam varg som inte 

ville samarbeta med andra, utan istället köra sitt race och framhäva sina egna prestationer är 

en personlighetstyp som skulle ha svårt med företagsandan. En av medarbetarna berättar: 

Vi hade en medarbetare här tidigare som var åt det hållet och det funkade inte alls. Det kändes i hela 

gruppen och sen fick personen sluta för det funkade inte. Sen var det andra saker också men det var 

en del av det … jag tror man måste vara en person som väljer att vara en del av gemenskapen.    

 

Alex uppfattar själv företagsandan som mycket positiv men kan förstå att om man inte själv 

delar företagets värderingar, så kanske man inte vill arbeta inom organisationen. Alex 

förklarar: 

Alltså jag kan ju bara gå till mig själv och säga att om jag skulle känna att jag var helt olik alla 

andra när det gällde värderingar och tankesätt, så skulle jag nog känna att oj jag är nog inte på rätt 

plats ... Personligen skulle jag nog se mig om efter ett annat jobb om jag märkte att jag var helt olik 

alla andra. 

 

 Sammanfattningsvis så anser intervjupersonerna att andan skapar lojalitet, engagemang och 

trygghet samt att den underlättar samarbetet. Nackdelarna som lyfts fram är att andan 

tenderade att hämma nytänkande och skapa likriktning inom organisationen.  



 

 

 

23 

 

 Analys 

Nedan kommer studiens frågeställningar att besvaras genom en analys av resultatet kopplat 

till tidigare forskning. Uppsatsen har syftat till att undersöka medarbetarnas egen upplevelse 

av organisationskulturen och studien har avsett att svara på frågorna: Hur upplever 

intervjupersonerna organisationskulturen? Hur upplever intervjupersonerna 

värderingsstyrning? Vad beskriver intervjupersonerna är fördelarna respektive nackdelarna 

med att arbeta i en organisation med stark kultur? 

 Företagsandan 

Organisationskultur består av en gemensam uppsättning normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som skapas samt återskapas i interaktionen mellan medlemmarna. 

Den är vägledande för hur de agerar och uppfattar varandra samt omvärlden (Bang 1988; 

Hofstede 1991). Resultaten visar att medarbetarna var eniga kring vilka normer och 

värderingar som rådde inom organisationen. De lyfte fram värden som gemenskap, service, 

jämställdhet mellan anställda och chefer samt tydliga riktlinjer och ramar. De talade om hur 

de inte bara arbetade utan även umgicks på arbetsplatsen, vilket visar att de i sin interaktion 

med varandra dagligen skapar och återskapar idealen av gemenskap och familjaritet. De såg 

sig inte bara som kollegor utan som en nära sammansvetsad grupp som delade gemensamma 

tankar och värderingar. Ordet familj användes till och med för att beskriva personalstyrkan. 

En förutsättning för ett kollektivt handlande utifrån en viss företagskultur är att de människor 

som arbetar tillsammans har en gemensam bild av hur arbetet skall utföras (Alvesson 1988). I 

resultatet har det klargjorts att alla de intervjuade tryckte på vikten av att arbeta tillsammans. 

De beskrev hur de anställdas gemensamma arbetsinsats byggde upp butiken. 

Intervjupersonerna ansåg att det inte var någon som ensam kunde göra butiken till något bra 

utan att goda säljresultat nåddes genom att arbeta i grupp och hjälpas åt.   

Diskrepansen mellan den formella och den informella kulturen på en arbetsplats har belysts i 

flertalet studier (Ogbonna och Harris 1998; 2002). De har visat att den av ledningen 

kommunicerade bilden av företagets värderingar ofta inte stämmer överens med hur 

medarbetarna själva upplever kulturen (a.a.). I intervjuerna framkom det emellertid inga 
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skillnader mellan hur butikschefen beskrev företagsandan i förstudien och hur medarbetarna 

sedan beskrev andan. Istället var deras beskrivningar av andan samstämmiga. Likt 

butikschefen talade medarbetarna om den starka sammanhållningen och vikten av att arbeta 

tillsammans samt att vara vänliga och serviceminded. Vidare fanns det ingen skillnad på hur 

medarbetarna upplevde andan beroende av anställningstid, ålder, kön eller position. Av de 

fyra medarbetarna som intervjuades i den här studien var två kvinnor och två män. Spannet på 

ålder sträckte sig från den äldsta i butiken ner till en av de yngsta. Två av dem hade utöver 

rollen som säljare ytterligare ansvar som avdelningsansvarig respektive säljansvarig. I 

resultaten gick det dock inte att urskilja att någon av dessa kategorier hade en väsentlig 

inverkan på deras beskrivning eller upplevelse av andan. Detta skiljer sig också till viss del 

från tidigare forskning. I andra studier har det lyfts fram att ålder, kön samt vart i hierarkin 

medarbetarna befinner sig ofta har betydelse för upplevelsen av kulturen och att det i sin tur 

kan skapa kulturella skillnader och subsystem (Alvesson 2009; Czarniawska-Joerges 1992; 

Jones 2000; Sackmann 1992). Att det inte gick att urskilja sådana skillnader i den här studien 

kan bero på att företaget använder sig av värderingsstyrning och därför använder en 

matchningsmodell vid rekryteringen och vidare socialiserar in de anställda i andan genom 

introduktionskurser och det dagliga arbetet. Som tidigare beskrivet syftar matchning och 

socialiseringsprocesser till att skapa en homogen tolknings- och värdegemenskap (Barley & 

Kunda 1992; Kärreman & Rennstam 2007), vilket med andra ord innebär en homogen 

företagskultur. 

 Värderingsstyrning 

Värderingsstyrning bygger på att de anställda accepterar och identifierar sig med 

organisationens värderingar. Organisationen blir på så vis en form av identifikationsföremål 

för medarbetarna (Albert et al. 2000, Kärreman & Rennstam 2007). Resultatet visar att 

medarbetarna i studien identifierade sig med företaget och dess värderingar. De talade om 

företaget i termer av vi och när de talade om personalstyrkan beskrev de hur de var som en 

grupp av nära vänner och till och med som en familj. Ett sätt att skapa överensstämmelsen 

mellan de anställdas självbild och företaget är exempelvis genom att tydligt framhäva en 

positivt laddad vokabulär kring en viss typ av identitet eller personlighetstyp (Kärreman & 

Rennstam 2007). Företagsandan lägger stor vikt vid att man inom företaget jobbar 

tillsammans och att medarbetarna ska bry sig om och vara vänliga mot varandra. 
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Medarbetarnas beskrivning av sig själva som en grupp vänner eller familj visar på andans 

identitetsreglerande karaktär.      

En förutsättning för att de anställda ska identifiera sig med företagets värderingar är att 

kulturen upplevs som någonting positivt (Alvesson 2007; Bang 1988; Kronstam 2002). Det är 

de egna personliga grundvärderingarna som ligger till grund för hur medarbetarna betraktar 

företagets värderingar (a.a.). Detta framkom tydligt i resultatet. Alla intervjupersonerna 

beskrev att de trivdes med företagsandan och att deras värderingar låg nära företagets. Ord 

som självklara och vettiga användes av medarbetarna för att beskriva andan. En av 

medarbetarna menade exempelvis att företagets värderingar i princip var de samma som 

personen växt upp med i och med att de var så lika lagidrottens. Att organisationens 

värderingar låg nära medarbetarnas egna gjorde det lätt för dem att identifiera sig med dem. 

Detta är centralt eftersom identifikation blir en viktig del för att upprätthålla värde- och 

normgemenskapen inom företaget (Albert et al. 2000, Kärreman & Rennstam 2007).  

När en stark kultur genomsyrar en organisation förser den medlemmarna med tydliga 

riktlinjer för hur saker ska göras (Ahrne 1999; Alvesson 2007; Bang 1988). Vidare kräver den 

att de anställda uppför sig och uttrycker sig på ett visst sätt i olika sammanhang och 

medarbetarna måste acceptera samt underordna sig särskilda värderingar, tankesätt och ideal 

när de befinner sig på arbetet (a.a.). I den här studien framhöll medarbetarna att andan till viss 

del ställer krav på vilken sorts person man ska vara om man vill arbeta inom företaget. Andan 

innebär att man ska jobba i lag, vara serviceminded, vänlig och kunna arbeta inom tydliga 

ramar. De intervjuade menade att man inom organisationen på ett vis vill stöpa de anställda i 

samma form. Företaget vill att de ska hålla en gemensam linje för att på så vis att skapa ett 

enhetligt klimat i butikerna, vilket ska gynna kundnyttan.  

Matchningsmodellen vid rekryteringsprocessen har av Kärreman och Rennstam (2007) 

beskrivits som ett försök att hitta individer som redan vid rekryteringstillfället passar in i 

organisationskulturen och kan acceptera och identifiera sig med den. Vidare har de beskrivit 

hur medarbetarna socialiseras in i företagets kultur genom introduktionsutbildningar och det 

dagliga arbetet (a.a.). Resultatet i studien visar att intervjupersonerna var överens om att 

rekryteringsprocessen syftade till att hitta personer som redan på förhand skulle passa in i 

andan. De menade att de som skötte rekryteringarna hade särskilda värderingsmässiga 

kriterier i åtanke så som servicesyn och attityd. En av de intervjuade förklarade att de 

värderingsmässiga kriterierna sågs som särskilt viktiga eftersom om en person inte hade dem 

på förhand så skulle personen i fråga förmodligen aldrig utveckla dem. Vidare beskrev de 
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intervjuade hur man under introduktionskurser introducerades i andan genom 

teambildningsaktiviteter och att man i det dagliga arbetet hela tiden tryckte på lagarbete.  

Matchningsmodellen vid rekryteringen och de socialisationsprocesserna i introduktionskurser 

och dagligt arbetet som beskrivits av medarbetarna kan förklara varför de gemensamma 

värderingarna upprätthålls i organisationen.   

 Fördelar och nackdelar med en stark 
företagsanda 

Resultaten visar att medarbetarna upplevde att det fanns flera fördelar med att arbeta inom en 

organisation med en stark företagsanda. Till att börja med beskrev de hur andan skapade ett 

klimat där det kändes som man inte bara arbetade tillsammans utan även umgicks med sina 

kollegor på arbetsplatsen. Det gjorde att det var roligt och lättare att gå till jobbet och 

intervjupersonerna sa att de hade kul på arbetsplatsen. De lyfte även fram hur känslan av 

gemenskap gjorde att de upplevde att det var en del av någonting. Detta skapade i sin tur ett 

engagemang bland personalen. Att grupporienterade organisationskulturer kan bidra till ett 

ökat engagemang bland medarbetarna har beskrivits i tidigare studier (Alvesson & Kärreman 

2007). De har då lyfts fram att känslan av att ingå i större gemenskaper som tillsammans 

arbetar mot gemensamma mål kan upplevas som meningsfullt och utgöra en form av drivkraft 

för de anställda (a.a.). Utifrån intervjupersonernas svar framgår det att gemenskapen utgjorde 

en form av driftkraft i arbetet.  

Andra fördel med den starka företagsandan som beskrevs av intervjupersonerna var 

förtroende och lojalitet. Detta i likhet med tidigare forskningen som visat på att medarbetare i 

grupporienterade kulturer tenderar att känna tillit och lojalitet både till varandra samt till 

organisationen (Dani et al. 2006). De nära arbetsrelationerna som utvecklas mellan 

medarbetare i och med den starka gruppkänslan har ansetts bidra till att medarbetarna 

upplever sig mer tillitsfulla och lojala (a.a.). Genomgående hos de medarbetare som 

intervjuats i uppsatsen är att de alla ansåg att de hade nära arbetsrelationer till sina kolleger. 

De beskrev hur de inom organisationen hjälptes åt och ställde upp för varandra. Känslan av att 

ha stöd av medarbetare och chefer gjorde att intervjupersonerna kände sig trygga, vilket 

skapade ett ökat förtroende för kollegor och företaget. Avgörande för känslan av lojalitet till 

organisationen beskrevs även bero på att medarbetarna upplevde att företaget efterlevde sina 

värderingar. Detta kan kopplas till vad den tidigare forskningen framhållit. Om organisationer 

ska lyckas med sin värderingsstyrning så måste värderingarna följas (Alvesson 2007; Bang 
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1988; Kronstam 2002). Det får inte finnas en för stor diskrepans mellan vad företaget utåt 

säger sig ha för värderingar och vilka ideal som sedan råder inom verksamheten. Vidare får 

inte värderingarna endast ses som en manipulation från ledningens sida utan medarbetarna 

måste känna sig delaktiga i värdegemenskapen (a.a.).  

Tidigare studier av grupporienterade organisationskulturer har även beskrivit hur lojaliteten 

och tilliten mellan medarbetare kan bidra till ett ökat kunskapsutbyte (Mohr et al. 2011). Det 

stämmer överens med resultaten från den här studien. Medarbetarna berättade hur de hjälpte 

varandra genom att utbyta kunskap och tips som kunde underlätta arbetet i butiken 

exempelvis olika säljknep. De uppgav att andan bidrog till att man hjälptes åt medarbetare 

sinsemellan och att man tillsammans försökte toppa försäljningen. En av de intervjuade ansåg 

att företagsandan på så vis bidrog till att organisationen blev mindre sårbar i och med att man 

delade med sig av kunskap och lärde upp varandra. Om någon var sjuk eller slutade så kunde 

de andra fylla dennes position eftersom kunskapen spreds mellan medarbetarna. Detta är i 

linje med vad Mohr et al. (2011) kommit fram till i sin studie av kunskapsutbyte och 

gruppinriktade organisationskulturer.  

En ytterligare fördel med företagsandan som lyftes fram av intervjupersonerna var att den 

underlättade samarbetet. Den gemensamma värdegrunden beskrevs av medarbetarna gynna 

samarbetet mellan olika butiker och delar av företaget. Vetskapen om att de arbetade mot 

samma mål och stod på samma värdegrund underlättade i och med att det skapade en 

samhörighetskänsla och en ömsesidig förståelse. En av intervjupersonerna beskrev det som att 

de alla var medlemmar av samma företagsfamilj. De gemensamma värderingarna blev på så 

vis något som band samman medarbetare från olika delar och nivåer av organisation. Detta är 

i linje med den tidigare forskning som beskrivit att organisationskulturen kan integrerar olika 

delar av organisationer och på så vis underlättar interaktionen mellan medarbetare (Schein 

1985). Gemensamma värderingar och ömsesidig förståelse av arbetsprinciperna har vidare 

framhållits som centralt för att få arbetsgrupper bestående av medarbetare som tidigare inte 

känner varandra att fungera smidigt (Alvesson 1992). Det är i linje med intervjupersonernas 

upplevelse av att det var lätt att byta butik, då det råder samma standard och tankesätt i hela 

organisationen.  

Intervjupersonerna talade också indirekt om hur andan underlättade samarbetet mer specifikt i 

butiken. Av deras utsagor framgår det att de gjorde liknande tolkningar av hur butiksarbetet 

ska bedrivas. De talade alla om vikten av att arbeta tillsammans för att uppnå goda resultat. 

Det var tydligt att de delade företagets förståelse av lagarbete. Vidare visar resultaten att 
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medarbetarna har ett gemensamt språkbruk. De använde genomgående samma eller liknande 

termer när de beskrev andan och förhållandena på arbetsplatsen. Att dela givna 

föreställningar, tolkningar och språkbruk har lyfts fram som några av de främsta orsakerna till 

att samarbetet underlättas i organisationer med starka kulturer (Ahrne 1999; Alvesson 2009; 

Bang 1988). Den tidigare forskningen har pekat på att organisationskulturen erbjuder en form 

av tolkningsgemenskaper som gör att medarbetarna får en kollektiv förståelse av 

förhållandena på arbetsplatsen. De behöver inte vara osäkra på olika yttringar eller handlingar 

som sker dem sinsemellan vilket spar tid och underlättar samarbetet (a.a.). Resultatet visar att 

andan bidrog till de här samarbetsfördelarna.    

När det kommer till nackdelarna med värderingsstyrning har tidigare studier pekat på att 

starka företagskulturer tenderar att skapa likriktade organisationer. I och med att 

matchningsmodellen används i rekryteringsprocessen anställs till att börja med främst 

individer som på för hand tros kunna passa in i och identifiera sig med företagsandan 

(Kärreman & Rennstam 2007; Kronstam 2002). I den här studien har det beskrivits att 

intervjupersonerna upplevde att det fanns en fara att rekryteringsprocessen blev för snäv i och 

med att en matchningsmodell tillämpas. Dels på grund av att kandidater som egentligen hade 

varit bra för företaget sorterades bort i och med att de inte ansågs passa in i andan vid 

intervjutillfället samt på grund av att den kunde avskräcka kandidater i och med sina tydliga 

riktlinjer. Ord som sekt och sektliknande användes lite skämtsam för att beskriva att andan 

kunde uppfattas negativt av utomstående. En annan orsak till likriktning beskrevs vara det att 

personer som inte delade företagets värderingar sökte sig därifrån. Under intervjuerna 

framkom det att det funnits en tidigare anställd i butiken som slutat delvis till följd av att hon 

inte kunde arbeta i linje med företagsandan. En av intervjupersonerna sa själv att om denne 

inte delat värderingarna och ansett sig passa in så hade personen förmodligen sökt sig vidare. 

Medarbetarna ansåg att det fanns utrymme för oliktänkande och att man inte nödvändigtvis 

behövde dela alla företagets värderingar men samtidigt så visar resultatet att de som 

rekryteras in och vidare stannar kvar i företaget är de som står för samma värderingar. Detta 

leder till likriktning och visar i likhet med tidigare studier hur starka kulturer tenderar att 

sortera bort avvikande synsätt (Alvesson 1992; 2007; 2009; Morgan 1997). Vidare kan rigida 

värderingssystem låsa fast organisationer i invanda tanke- samt handlingsmönster. 

Företagskulturen kan på så vis verka restriktivt och utgöra ett hinder för nytänkande. Det blir 

svårt för medlemmarna att se till andra alternativ och ifrågasätta rådande förhållanden (a.a.). 

Även den här negativa aspekten belystes i studien. En av de intervjuade sa att det fanns en 
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tendens att andan bidrog till att man inom organisationen lutade sig tillbaka på invanda rutiner 

i och med att man hänvisade till att man alltid gjort på ett visst sätt och därför skulle fortsätta 

med det.     

  

 Diskussion  

Syftet med uppsatsen är att undersöka fyra medarbetares egen upplevelse av 

organisationskulturen. Studien har avsett att bidra med kunskap om medarbetarnas 

upplevelser av värderingsstyrning och vad de anser att en stark organisationskultur innebär för 

deras arbete, både i form av möjligheter samt svårigheter.  

Studiens empiriska resultat lyfter fram att medarbetarna upplever att företagsandan innebär de 

ser på varandra som en nära sammanbunden grupp, likt en familj, som delar gemensamma 

föreställningar och värderingar. Andan skapar en gemensam förståelse för hur de ska bemöta 

varandra samt kunder och för hur arbetet ska bedrivas.  

Empirin visar också att intervjupersonerna upplever att värderingsstyrningen skapar en 

dubbelsidig kravbild. Från företagets sida ställer den krav på vilken typ av person man ska 

vara som medarbetare och från de anställdas sida skapas ett krav på att organisationen lever 

som den lär.  

I den här studiens empiriska fynd återfanns ingen skillnad i intervjupersonernas uppfattning 

av andan kopplat till ålder, kön, anställningstid eller position. Det skiljer sig till viss del från 

tidigare studier som lyft fram att dessa kategorier ofta har betydelse för upplevelsen av 

organisationskultur och att det i sin tur tenderar att skapa kulturella skillnader och subsystem 

(Alvesson 2009; Czarniawska-Joerges 1992; Jones 2000; Sackmann 1992). Att de empiriska 

fynden inte stämmer överens med tidigare forskning kan bero på valet av intervjupersoner. 

Endast fyra medarbetare från en enskild butik har intervjuats och urvalet skedde med hjälp av 

en gatekeeper, vilket kan ifrågasätta deras representativitet. Diskrepansen kan emellertid 

också bero på att företaget som studerats medvetet använder sig av matchning vid rekrytering 

och socialisationsförsök i sina introduktionsutbildningar och i det dagliga arbetet. 

Matchningsmodellen och socialisationsprocesserna syftar till att skapa homogena tolknings- 
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och värderingssystem (Kärreman & Rennstam 2007; Ouchi 1980) och kan därför tänkas 

utgöra en förklaring till den gemensamma förståelsen av företagsandan. I fortsatt forskning 

skulle det vara intressant att se huruvida en större variation i uppfattningen av företagsanda 

kan urskiljas beroende på ålder, anställningstid, kön och position om fler butiker och olika 

enheter, exempelvis centrallager och huvudkontor, studerades eller om den homogena 

uppfattningen kvarstår. Om så är fallet skulle det i fortsatt forskning vara intressant att vidare 

studera vad det innebär för organisationen i form av fördelar och nackdelar. Likt tidigare 

forskning (Alvesson 1992; 2009) visar resultatet att medarbetarna anser att 

värderingsstyrningen för med sig både för- och nackdelar, vilket är något värderingsstyrda 

företag måste förhålla sig till. De gemensamma meningssytemen är en förutsättning för 

smidigt fungerande organisationer men de har även en negativ sida i form av att de tenderar 

att skapa likriktning och konformism inom organisationer (Alvesson 1992; 2009).  

För att belysa de olika bilderna av värderingsstyrning kan ett metaforiskt angreppssätt 

anläggas. Tidigare forskning har visat hur kulturmetaforer kan användas för att förstå 

organisationer och deras styrning (Alvesson 1988; 2009; Morgan 1997). En relevant metafor 

för studien är kultur som en form av psykiskt fängelse. Metaforen används för att beskriva hur 

en organisation och dess medlemmar kan fängslas av kulturella konstruktioner som de själva 

skapat (Morgan 1997). I en värderingsstyrd organisation utvecklas, etableras och upprätthålls 

tolknings- och värdegemenskaper för att användas som styrmedel (Barley & Kunda 1992; 

Kärreman & Rennstam 2007; Ouchi 1980), för att skapa engagemang, lojalitet, tillit och 

underlätta kunskapsutbyte (Alvesson & Kärreman 2007; Dani et al. 2006; Mohr et al. 2011) 

samt för att integrera olika delar och underlätta samarbetet i organisationen (Alvesson 1992; 

Schein 1985). Den starka kultur som konstrueras i och med värderingsstyrningen tenderar 

dock att sortera bort avvikande synsätt och skapa likriktade organisationer (Alvesson 1992; 

2009). Den starka kultur som medvetet skapas för dess fördelar och för att användas som 

styrmedel blir på så vis något som istället även omedvetet styr organisationen. Det är detta 

den psykiska fängelse metaforen vill beskriva. Organisationskultur är en social konstruktion 

som tenderar att ta över och utöva kontroll över sina skapare genom att fängsla medarbetarna 

i invanda tanke- och handlingsmönster (Morgan 1997).      

Värderingsstyrning har utifrån ett kritiskt perspektiv beskrivits som en subtil och 

förhållandevis manipulativ styrningsform som försöker kontrollera vad de anställda tycker, 

tänker och känner om sitt arbete (Kärreman och Rennstam 2007). I vidare forskning skulle det 

vara intressant att undersöka om medarbetare upplever sig mer kontrollerade i 
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värderingsstyrda organisationer i jämförelse med mer byråkratiskt styrda organisationer, där 

styrningen i större utsträckning sker genom kontroll och regler. En fråga att ta ställning till 

blir emellertid om det går att undersöka om medarbetarna upplever mer kontroll i 

värderingsstyrda organisationer. Som det metaforiska angreppssättet har försökt att belysa 

tenderar organisationskulturen att ta över och själv styra medarbetarnas tankesätt. Frågan blir 

då om individerna själva är medvetna om hur de styrs.  

Det metodologiska problemet i att undersöka negativa aspekter av organisationskultur då 

medlemmarna själva inte tenderar att se sig som styrda kan även kopplas till den här studien. 

Empirin visar att medarbetarna upplevde att de var en väldig blandad personalgrupp samtidigt 

som resultaten visar att de som rekryteras in och blir kvar inom organisationen är de som 

delar företagets värderingar. Det citat som används i uppsatsens titel illustrerar 

omedvetenheten kring värderingsstyrning och vidare den metodologiska problematiken.  
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 Bilaga 1. Intervjuguide 

Presentation av studien: Syfte, Forskningsetiska principer 

Fokus: Ip:s egna upplevelser, ej som företagsrepresentant, fråga gärna, förklara, ta tid 

Inledningsfrågor Ip och arbetet: position, anställningstid, varför börjat, vanlig dag, 

säljmöten 

Organisationskulturen/andan: någon man talar om, hört ordet förut, när, finns det en 

speciell anda, beskrivning, hur märks den, i jämförelse med andra företag vad är typisk, vad 

utmärker företaget, mer specifikt butiken 

Introduktion i andan: hur är det när man börjar, introduktion, vad talar man om, 

utbildning, vad får man lära sig, värden, vidareutbildning 

Den typiske medarbetaren: vad har ni som är gemensamt, hur är medarbetarna, hur är 

gänget, hur ska man vara för att trivas, för att jobba här, finns det någon speciell typ av person 

som inte trivs, varit med om någon som inte trivts, vad hände då, någon som slutat 

Fördelar: fördelarna med satt arbeta i en stark anda, något som blir lättare, jämförelse med 

andra arbetsplatser 

Nackdelarna: nackdelarna med att arbeta i en stark anda, något som blir svårare, jämförelse 

med andra arbetsplatser 

Nuvarande arbetsplatsen: vad är det som är bra, finns det något att förändra, försökt 

förändra något, vad hände då, om man skulle vilja förändra hur gör man, hypotetiskt hur bör 

en arbetsplats vara 

Avrundning: något att tillägga, något mer att förklara för bättre förståelse av andan 

Genomgående följdfrågor: Kan du ge ett exempel, hur ser du på det, hur upplever du det, 

hur tänker du då, vad tycker du om det, vad gjorde du då, varför tror du det är så, skulle vilja 

att det var på något annat sätt, hur hanterar du det, etc. 

 

 



 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


