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MAN BLIR SOM MAN JOBBAR
- HUR ORGANISATIONSKULTUR PÅVERKAR BILDEN AV OSS 

SJÄLVA OCH VAD VI KLARAR AV

Amanda Hultkvist 

Organisationskultur  präglar  individer  och  grupper  på  olika  plan, 
medvetna som omedvetna. Studier visar bland annat att vår bild av vad 
vi klarar av, vår så kallade self-efficacy, påverkas av vilken kultur vi 
befinner  oss  i.  Syftet  med  den  här  studien  var  att  undersöka  hur 
organisationskultur  upplevs  av medarbetare  och hur de upplever  att 
den påverkar deras syn på sig själva och sin förmåga. Sju personer från 
ett  ungt  och expansivt  företag,  vars kulturfilosofi  har  blivit  medialt 
uppmärksammad  och  hyllad,  intervjuades.  Resultatet  visade  bland 
annat  att  gemensamma  värderingar  och  normer,  såvida  de  är 
identifierbara,  gör  det  lättare  för  medarbetarna  att  arbeta  i  samma 
riktning  och  tydliggör  företagets  förväntningar  och  ambitioner. 
Relationen  kollegor  och  avdelningar  emellan  upplever  man  som 
viktigt för att känna trygghet i att be om hjälp och lägga fram förslag. 
Den direkta kopplingen mellan kultur och self-efficacy beskrivs som 
svår att själv sätta ord på, vilket till viss del kan förklaras med teorier 
som menar att denna påverkan ofta sker på ett omedvetet plan. 

Nyligen nominerades fyra företag till ett pris för nytänkande inom personalarbete. Ett 
av företagens nominering betonade dess innovativa sätt att arbeta med företagskultur 
som styrmedel.  Under 1980-talet  började man inom arbetslivet  att  intressera sig för 
organisationer som  sociala fenomen med egna sociala regler, symboler och traditioner 
(Alvesson & Berg, 1988). Med IKEA som kulturförebild började vi även i Sverige att 
tala om kulturbyggande (Armands & Josephson, 1995). Ovan nämnda nominering visar 
att kulturfokuset alltså åter är aktuellt. Vi lever i ett globaliserat informationssamhälle 
med högt tempo och ökad konkurrens. Det här ställer allt högre krav på företag att vara 
föränderliga  och  anpassningsbara  och  kulturen  ses  som  en  viktigt  grund  till  hur 
förändringar sker, vilket utfall de får och hur medarbetarnas inställning till förändringar 
och sin delaktighet i dessa, ser ut (Alvesson och Sveningsson, 2008). 

Försök  att  hitta  exakta  definitioner  av  vad  organisationskultur  är  och  hur  den  kan 
förklaras  förekommer  framför  allt  inom  den  akademiska  världen.  Inom  arbetslivet 
ligger  dock  det  främsta  intresset  i  vilka  effekter  kulturen  har  på  organisation  och 
medarbetare  (Palmer och Hardy,  2000).  Som företag och arbetsgivare vill  man ofta 
kunna möta sina medarbetare och få dem att arbeta i samma riktning. Samtidigt måste 
man se till verksamhetens mål och anpassa sig till den tidsanda och konkurrens som 
råder. Vad är då viktigt att känna till och ta i beaktande om man vill forma en kultur 
som skall fungera för båda dessa syften?

Palmer och Hardy (2000) presenterar tre olika synsätt på relationen mellan kultur och 
presterande. Det första sättet visar på att en stark kultur och en stark prestation går hand 
i  hand.  Ju  starkare  och  tydligare  kulturen  är,  desto  mer  självklar  är  den  för 
medarbetarna  vilket  automatiskt  skall  få  dem  att  arbeta  och  prestera  i  linje  med 
organisationens mål och ambitioner. Det andra synsättet menar att det istället är viktigt 
med en passande kultur. Medarbetarnas arbetsförmåga och prestation påverkas bara om 
kulturen är formad efter hur de interna processerna och de externa förutsättningarna ser 
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ut. Det tredje synsättet menar att det  framför allt  är viktigt att skapa en kultur som 
hjälper organisationen att vara öppen och anpassningsbar till en föränderlig miljö, det 
vill säga att kulturen inte skall utgöra några ramar inom organisationen utan istället 
främja en lärande och utvecklande arbetsmiljö (Palmer och Hardy, 2000).

Ovanstående  synsätt  belyser  alla  tre  relationen  mellan  organisationskultur  och 
medarbetare,  det  vill  säga  relationen  mellan  kultur  och  individ.  Vad  har  då  kultur 
generellt sett för effekter på människan och hennes beteende?

Bandura och Walters (1963) menar att det i alla typer av kulturer finns sociala krav och 
förväntningar, seder och tabun som kräver att individen lär sig uppvisa social kontroll 
och  anpassa  sitt  beteende  till  rådande  normer.  Varför  man  väljer  att  anpassa  sitt 
beteende,  trots  att  detta  inte  alltid  innebär  någon direkt  förstärkning,  menar  de kan 
förklaras med förmågan att känna skuld och skam. En intrapsykisk självutvärdering, det 
vill säga en reflektion över sitt eget beteende, gör att individen kan tilldela sig själv 
skam. Som barn upplever vi sanktioner när vårt beteende inte stämmer överens med 
föräldrarnas uppfattning av vad som är social accepterat. Detta präglar vårt framtida 
förhållningssätt till normer och sociala koder och vi skaffar oss en intern ”moral-agent” 
som  hjälper  oss  att  anpassa  vårt  beteende  till  gruppen  eller,  i  det  här  fallet, 
organisationens sociala förhållningsregler. Vi har dessutom en tendens att trivas bättre i 
miljöer där de förväntade beteenden stämmer överens med de som känns naturliga för 
oss själva (Bandura & Walters, 1963). 

Att känna att man passar in och vet vad som förväntas av en ökar upplevelsen av att ha 
kontroll (Bandura   & Walters, 1963). Att känna kontroll är för de flesta en hjälp i att 
våga utmana sig själv och prova på nya saker. Kontroll anses vara en av de viktigaste 
komponenterna  i  individens  möjlighet  att  känna  tillit  till  sin  egna  duglighet  och 
kompetens (Bandura, 2006, referat i Fiske & Taylor, 2010). 

Self-efficacy
Hur man ser på sin  förmåga att kunna ta initiativ, hantera utmaningar och klara av en 
viss uppgift kan beskrivas med hjälp av Banduras (2006) teori om ”self-efficacy”. Self-
efficacy handlar om tilliten och förväntningarna vi kopplar till vår egen kapacitet att 
företa oss något. Huruvida man väljer att anta en utmaning eller sträva mot ett visst mål 
är starkt kopplat till föreställningen av hur effektivt man tror att man kommer att kunna 
genomföra det (Fiske & Taylor, 2010). Personer med hög self-efficacy lyckas behålla 
lugnet och söker efter lösningar när problem uppstår, istället för att bekymra sig för sin 
eventuella otillräcklighet. Studier visar dessutom att personer med hög self-efficacy är 
mer uthålliga, har en lägre orosnivå och är mindre depressiva (Myers, 2008). Vidare 
har man sett att de lever mer hälsosamt och i regel erhåller en högre utbildningsnivå 
(ibid). 

Till  skillnad  mot  exempelvis  självkänsla,  anses  inte  self-efficacy  vara  kopplad  till 
individens generella uppfattning om sig själv utan är mer styrt till situationen (Myers, 
2008). Dels menar man att self-efficacy formas av våra tidigare erfarenheter. Har vi 
tidigare klarat av något, förstärker det vår tro om att vi kommer göra det igen. Även 
fysiska faktorer såsom stress och nervositet kan påverka vår syn på hur vi kommer 
hantera  en  uppgift.  Self-efficacy  påverkas  dock  även  av  utomstående  faktorer  och 
ibland på ett omedvetet plan (ibid). Levy (1996) upptäckte genom sin studie, att man 
kunde påverka äldre personers inställning tills sin minnesförmåga samt den faktiska 
minnesförmågan med hjälp av att exponera dem för olika typer av ord under så kort tid
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att de inte gick att medvetet registrera. De personer som exponerats för positivt laddade 
ord  kopplade  till  ålderdom,  hade  bättre  self-efficacy  kopplat  till  sitt  minne  och 
presterade bättre på minnestest än de som exponerats för negativt laddade ord kopplade 
till ålderdom (Levy, 1996, refererat i Myers, 2008).

Self-efficacy kan med andra ord inte beskrivas som något bestående personlighetsdrag 
utan förändras hela tiden beroende på våra intryck och vår lärdom av oss själva och 
andra. Vilken påverkan har då kulturen och den sociala kontexten på vår self-efficacy?

En studie som tar upp detta är ”Self or Group? -Cultural Effects of Training on Self-
efficacy and Performance” av Earlay (1994). I sin studie undersökte Erlay på vilket sätt 
kollektivistisk respektive individualistisk prägel på en utbildning påverkade deltagarnas 
self-efficacy. Under sex månader följde Erlay 251 chefer i Hong Kong, Kina och USA 
för att ta reda på om kulturell bakgrund samt gemensam eller individuell utbildning 
inom HRM (Human Resource Management) påverkade chefernas self-efficacy inom 
ämnet. Resultatet visade att chefernas kulturella bakgrund påverkade hur bra de kunde 
ta  till  sig  det  individualistiska  respektive  kollektivistiska  undervisning-  och 
träningssättet. Personer med en kollektivistiskt kulturell bakgrund uppnådde högre self-
efficacy  genom  ett   kollektivistisk  utbildningssätt  medan  personer  med  en 
individualistiskt  kulturell  bakgrund  förstärkte  sin  self-efficacy  bäst  genom 
individfokuserad utbildning (Earlay, 1994).

Ett annat exempel på hur man tänker sig att self-efficacy kan påverkas av miljö och 
social  kontext  är  de  resultat  man  funnit  när  man  har  studerat  fenomenet  ur  ett 
genusperspektiv.  Under  1970-  och  1980-talet  började  man  undersöka  self-efficacy 
kopplat till yrkesval. Man ville utröna varför kvinnors yrkesmässiga resurser inte kom 
mer till  användning och varför kvinnor var  så underrepresenterade i  maktpositioner 
(Bandura,  1995).  I  en  studie  av  Bets  och  Hacket  (1981)  undersökte  man  vilken 
betydelse genus hade gällande vilken inställning som fanns kopplad till hur man skulle 
kunna klara  av ett  visst  yrke.  Studien  visade att  mäns  och kvinnors  generella  self-
efficacy var i stort sett den samma inför de yrken som testades. Däremot visade det sig 
att mäns self-efficacy inte påverkades av i fall yrket var ett traditionellt sett manligt 
eller  kvinnligt  yrke.  Kvinnornas  self-efficacy  påverkades  däremot  av  detta  faktum. 
Kvinnorna  hade  signifikant  lägre  self-efficacy  inför  typiskt  manliga  yrken  och 
signifikant  högre  self-efficacy  kopplat  till  mer  traditionella  ”kvinnoyrken”  (Bets  & 
Hacket, 1981 refererat i Bandura, 1995). 

Ovan nämnda studier berör kulturell påverkan på individen kopplad till etnicitet och 
genus. Få studier har dock gjorts gällande den organisationskulturella påverkan på en 
individs uppfattning om sig själv och sina förmågor.  För att  vidare undersöka detta 
behövs dock ett klargörande av vad som egentligen menas med organisationskultur. 

Organisationskultur
Kultur, i sin generella benämning, finns i alla typer av mänskliga konstellationer där 
man har en gemensam innebörd, där olika individer tolkar något på samma sätt och där 
det sättet skiljer sig från en annan grupps tolkning (Alvesson & Sveningsson, 2008). 
Vidare har man definierat sju egenskaper som beskriver kultur: att den är holistisk och 
inte tar hänsyn till en enskild individ, att den bygger på sitt historiska sammanhang och 
utvecklas genom traditioner och vanor, att den är svår att förändra då människan gärna 
håller fast vid befintliga värderingar och vanemönster, att den är ett socialt konstruerat 
fenomen skapat av människor , att den är vag och svår att mäta eller klassificera, att den 
innehåller ritualer och symboler samt att den är osynlig och bygger på tankesätt och 
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värderingar (Hofstede, 1990, referat i Alvesson & Sveningsson, 2008). 

Organisationskultur kan kategoriseras in i tre nivåer (Schein, 1985, refererat i Alvesson 
& Sveningsson, 2008). Först och främst består den av olika antaganden kopplade till 
bland annat verkligheten, människans natur, organisationen i sig själv och i relation till 
omgivningen. Dessa antaganden präglar det dagliga tankeprocesserna och kan ske på 
ett mer eller mindre omedvetet plan. På en mer medveten nivå kan man istället finna 
värderingar och  normer som organisationen har satt upp som ambition att leva efter. 
Här förekommer de mål man har gällande människors beteenden på företaget. För att 
uppnå dessa mål fungerar värderingarna som ”instruktioner” som ska leda människorna 
in i ett önskat tankemönster vilket, om detta sker på ett effektivt sätt, så småningom blir 
en självklarhet och kan existera utan att individen reflekterar över det (det vill säga 
förflyttas till  den första nivån). Den tredje nivån innehåller de konkreta och synliga 
kulturkomponenter som förekommer i organisationer, så kallade artefakter. Exempel på 
dessa är fysiska och uttalade yttringar eller andra märkbara beteenden (Schein, 1985, 
refererat i Alvesson  & Sveningsson, 2008).

Kulturen och individen  
För att kunna påverka och förändra en organisationskultur fullt ut krävs det att man inte 
enbart fokuserar på den andra och tredje nivån utan även på den första. Man behöver 
medvetandegöra  omedvetna  och  automatiska  förhållningssätt  och  tankemönster  hos 
medarbetarna, vilka ofta kan vara svåråtkomliga. Först när man kommer åt dessa är det 
möjligt att genomföra någon förändring (Alvesson & Sveningsson 2008). Alvesson och 
Sveningsson (2008) anser att möjligheten att styra kulturen på ett företag kan betraktas 
på tre olika sätt. Det första synsättet menar att företagsledningen har en möjlighet att 
med rätt tekniker kunna förändra kulturen på det sätt man önskar. Det andra synsättet 
menar att en kulturell förändring är mycket komplicerad i och med att människor inte är 
förutsägbara utan hela tiden gör individuella tolkningar av ett budskap, varför man som 
ledning  aldrig  kan  vara  säker  på  att  det  råder  en  konsensus  kring  exempelvis 
värderingarna. Det tredje synsättet menar att kulturen är bortom människans kontroll. 
Att individens historik och bakgrund sätter för stor prägel på en persons tolkningar att 
ledningens förmedlade budskap och det budskap individen mottar inte sammanfaller, 
varför ett försök till kulturstyrning  blir meningslös (Alvesson & Sveningsson, 2008).

Enligt Schein (1994) är kulturstyrning möjlig men han menar samtidigt att den har sina 
svårigheter. Han menar att organisationer kan ses som en spegel av vad olika typer av 
mänskliga  aktiviteter  och  interaktioner  kan  innehålla  och  innebära.  För  att 
organisationer skall fungera optimal krävs det dock att man har rätt personer på rätt 
befattningar  och  att  dessa  personer  kan  fungera  tillsammans.  En  av  de  största 
utmaningar för en organisation är just huruvida man skall lyckas få nya medarbetare att 
anpassa sig till sina kollegor och till den kultur som råder. Schein förklarar vidare att 
det,  förutom en välfungerande  rekryteringsprocess,  krävs  två  åtgärder  för  att  uppnå 
detta. Dels behöver man träna medarbetarna in i sina yrkesroller, det vill säga instruera 
dem till  hur  de  ska  utföra  sina  arbetsuppgifter.  Dels  behöver  man  socialisera  sina 
medarbetare, det vill säga instruera dem till hur de ska bete sig i organisationen, vilka 
normer som finns och hur de ska bemöta kollegor och chefer (Schein, 1994). 

Det finns två aspekter som Schein (1994) menar kan vara värda att uppmärksamma i 
och med dessa två inlärningsprocesser. Även om man kan tycka att det är av största vikt 
att  individen  anpassas  till  organisationen,  så  får  man  inte  glömma  det  faktum  att 
organisationen kan behöva anpassas till individen. Om en ny medarbetare inte upplever 
att man möter dennes behov och förväntningar, finns det risk att det uppstår alienation, 
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osäkerhet och en negativ och uppgiven inställning till arbetet och organisationen. Den 
andra aspekten berör det faktum att anpassningen kopplad till yrkesrollen heller inte 
behöver  gå  i  en  självklar  riktning.  För  att  klara  av  en  yrkesroll  kan  man  tillämpa 
träning, utbildning samt ta hjälp av andra. Således ser man det ofta som uppenbart att 
tjänsten skall vara förutbestämd och konstant i och med att personen som utför den 
förväntas vara anpassningsbar och tillmötesgående. Schein ställer sig frågande till  om 
det inte är möjligt att istället låta tjänsten anpassa sig till personen som skall utföra den, 
att  man i  rekryterings-  och  socialiseringsprocessen försöker  behålla  så  mycket  som 
möjligt  av  den  ursprungliga  personen  och  istället  anpassa  befattningen  och 
organisationen  till  individen.  Slutsatsen  som  dras  är  att  samtliga  ovanstående 
tillvägagångssätt är möjliga och kan falla väl ut. De utmaningar som uppstår med att 
beakta såväl organisationella och individuella intressen är det faktum att dessa inte är 
bestående  över  tid,  vilket  skapar  svårigheter  ur  ett  utvecklingsperspektiv  (Schein, 
1994).

Organisationskultur och self-efficacy
Burnes (2004) menar att man som ledare kan skapa en kultur där medarbetarna känner 
sig bemyndiga att delta i utvecklingsarbetet. Chefen skall varken försöka kontrollera 
eller forma kulturen på egen hand utan i stället arbeta med att erkänna och uppmuntra 
medarbetarnas egna förmåga att utveckla organisationen. Vidare menar han att idealet 
är  att  medarbetarna  skall  vara  mottagliga  för  organisationella  förändringar  och  ha 
självförtroende  och  motivation  nog  till  att  kunna  bidra  till  förändringsprocessen 
(Burnes, 2004, referat i Alvesson & Sveningsson, 2008).

Anderson och  Spataro  (2008)  undersökte  hur  personlighet  respektive  företagskultur 
avgör hur mycket inflytande man känner att man har som medarbetare. De utgick från 
fem  personlighetsdrag:  extroversion,  samvetsgrannhet,  godtycke,  neurotisicm  och 
öppenhet till  erfarenhet. Utifrån dessa drag jämförde man sedan hur möjligheten att 
påverka  skiljde  sig  mellan  en  konsultfirma  och  en  ingenjörsavdelning.  Kulturen 
gällande  samarbete  och  kommunikation  skiljde  sig  märkbart  åt  mellan  de  olika 
arbetsplatserna. Författarna utgick från två hypoteser; först att extroversion skulle ha 
större påverkan på inflytandet i konsultfirman jämfört med ingenjörsavdelningen samt 
att samvetsgrannhet skulle ha större påverkan på inflytandet på ingenjörsavdelningen. 
Man mätte människornas upplevda förmåga till inflytande och korrelerade denna med 
olika  skattade  kulturella  parametrar  samt  med  ”the  Big  Five”- 
personlighetsdimensioner. Resultatet bekräftade båda hypoteserna. Förklaringen till det 
tycks vara att olika beteenden premieras och ökar inflytandet olika beroende på vilken 
kultur som råder på arbetsplatsen. På konsultfirman arbetade man mycket i grupper och 
samarbetsförmåga var en högt värderad egenskap. På ingenjörsavdelningen arbetade 
man istället enskilt och hade istället en kultur som  främst värdesatte noggrannhet och 
ansvarskännande (Anderson & Spataro,  2008). Studien visar alltså att  man ökar sin 
möjlighet till inflytande genom att uppvisa ”rätt” beteende till den rådande kulturen. 

Schein (1992) menar som sagt att kulturen består av tre nivåer och att en av dessa sker 
på  ett  omedvetet  plan.  Att  komma  åt  individers  omedvetna  inställning  och 
förhållningssätt till arbetet kräver därför mer avancerade metoder än att bara tala om 
vilka värderingar företaget och medarbetarna skall arbeta utifrån. Det kulturskapande 
arbetet bör enligt Schein starta när organisationen är i sin uppbyggnadsfas och tidiga 
utveckling. När organisationen har funnit en viss stabilitet men fortfarande är dynamisk 
och  i  sitt  byggskede,  har  grundaren/ledaren  den  största  möjligheten  att  påverka 
kulturen. Det lättaste sättet att föra över sitt budskap är genom karisma. Genom att på 
ett livfullt och tydligt sätt kommunicera vilka antaganden och värderingar företaget 
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skall  leva  efter.  Problemet  med  det  här  sättet  att  implementera  en  kultur  är  att  de 
karismatiska  ledarna  är  sällsynta  och  att  det  alltid  är  svårt  att  förutspå  hur  deras 
budskap  kommer  att  mottagas.  Därför  är  det  lämpligare  att  tillta  mer  vardagliga 
tekniker för att förmedla ett företags värderingar. Schein menar till exempel att ledares 
egna beteenden är en mycket effektfull kulturvariabel. De informella beteendena väger 
dessutom tyngre än de formella och uttänkta, som när en chef till exempel håller ett tal 
på  en  introduktion  för  nyanställda.  Det  informella  beteendet  är  mer  kraftfullt  som 
undervisning- och coachningsmetod (Schein, 1992).

En  annan  faktor  som  hjälper  ledare  att  implementera  sina  kulturella  visioner  och 
budskap  är  genom  att  belöna  och  förstärka  efterfrågade  beteenden.  I  en  ung 
organisation kan exempelvis strukturer, ritualer och historier fungera som förstärkning 
av  ett  efterfrågat  beteende  eller  presterande.  När  företaget  har  mognat  blir  dessa 
parametrar istället något som kommer tas för givet och snarare utgöra begränsningar för 
framtida  ledare.  Ovanstående  inslag  kan  som  sagt  fungera  som  kollektiva 
förstärkningar men Schein tar även upp de mer tydliga och direkta sätt att premiera ett 
visst beteende mot den enskilda individen. Till att börja med fortplantar man kulturen 
och företagets värderingar redan i rekryteringsstadiet, genom att både på ett medvetet 
och  strategisk  plan  men  även  på  ett  omedvetet  sätt  bedöma  de  ansökande  efter 
företagets  värderingar  och  ideal.  Vidare  fortsätter  dessa  förstärkningar  under  hela 
anställningsperioden genom bland annat befordring, löneförändring, uppsägning och så 
vidare. Social förstärkning kan också fungera för att premiera specifika beteenden. Att 
exempelvis ignorera eller isolera en person som uppvisar ett dåligt beteende kan vara 
ett effektivt sätt att markera att beteendet inte är uppskattat (Schein, 1992).

Bandura och Walters menar att för att kunna ta till sig uppmuntran och bli förstärkt i sitt 
beteende så måste man ha ett mål och det målet måste ses som nåbart. I samhället finns 
hela tiden belöningar och utdelningar som enbart är möjliga att nå för vissa människor. 
På grund av social  status,  ålder,  etnicitet  eller  kön finns det mål  som inte  ses som 
möjliga att uppnå för alla. Detta påverkar vilka begränsningar man sätter upp för sig 
själv i sitt försök att nå dit (Bandura & Walters, 1963).

För att främja medarbetares förmåga att ta till sig och identifiera sig med företagets 
värderingar kan det därför ses som viktigt att tydliggöra allas möjlighet att lyckas och 
därmed  uppmuntra  medarbetarna  till  att  utmana  sig  själva.  För  att  kunna  göra 
medarbetarna  delaktiga  i  utvecklingen  av  företaget  krävs  det  alltså  att  de  besitter 
självförtroende gällande sin egen lösningsförmåga och sina förutsättningar att uppnå ett 
specifikt  mål  (Krona och Skärvad,  1997).  Krona och Skärvad (1997) hävdar  att  en 
balanserad  utmaningsnivå  gör  att  trygghetszonen  breddas  och  medarbetarna  ges 
möjlighet  att  visa  upp en  större  potential  och  på  så  vis  kan  upptäcka  fler  av  sina 
resurser. Ju räddare vi  är för att  göra fel,  desto snävare blir trygghetszonen. För att 
bredda zonen krävs att företagsklimatet bidrar till ökad tillit, öppenhet och delaktighet 
(Krona & Skärvad, 1997). 

Syfte

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka på vilket sätt företagskulturen påverkar 
de  anställdas  inställning  och  beteende  på  arbetsplatsen.  Vidare  undersöks  hur 
medarbetare upplever att de själva påverkas av kulturen och på vilket sätt de tänker sig 
att den kan påverka deras self-efficacy.
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Metod

Organisatorisk kontext
Studien är gjord på ett svenskt IT-företag inom finansbranschen. Företaget har haft en 
snabb tillväxt  och är  idag  verksamma i  flera  länder.  De består  i  dagsläget  av cirka 
femhundra anställda, varav de flesta arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Under våren 
2010 bestämde man sig för att bygga och etablera en värdebaserad företagskultur som 
skulle genomsyra hela företaget. Man identifierade vilka av organisationens delar man 
ansåg  ingick  i  kulturbegreppet  och  samlade  in  dessa  under  ett  kultur-paraply.  En 
”kulturorganisation” skapades och man tillsatte en ”kulturchef”. Organisationen täcker 
idag in fem avdelningar, varav HR utgör den största.

Företagets  explicita  kulturfilosofi  utgjorde  motivet  till  varför  jag  ansökte  om att  få 
utföra min studie hos dem. Jag fick godkännande från HR-chefen som sedan blev min 
kontaktperson och jag fick genom honom hjälp med praktiska frågor gällande studien 
samt hjälp med bokning av intervjuer och mötesrum. 

En  förstudie  gjordes  där  ”kulturchefen”  och  en  medarbetare  på  HR-avdelningen 
intervjuades. Denna studie hade som syfte att ge en bakgrundsbild av vilka tankar och 
strategier som låg till grund för hur och varför kulturen ser ut som den gör på företaget. 
Resultatet från förstudien har haft en viss påverkan på vilka kulturparametrar som har 
berörts  i  denna  studie  samt  gett  mig  en  större  förförståelse  inför  min  kontakt  med 
deltagarna. Vidare har denna förförståelse varit till hjälp när jag har tolkat data och gjort 
det lättare att utläsa vad deltagarna har syftat på.

Deltagare 
Studien utfördes på Stockholmskontoret och sju personer deltog, tre kvinnor och fyra 
män. De hade arbetat på företaget mellan tre månader upp till ett par år. För de flesta av 
deltagarna  var  det  här  deras  första  arbetsplats  efter  avslutad  högskoleexamen.  De 
urvalskriterier som fanns var att deltagarna alla skulle vara medarbetare, det vill säga 
inte chefer. Bakgrunden till det kriteriet var helt enkelt för att studien syftade till att 
undersöka  medarbetares  upplevelser av kulturen.  Deltagargruppen skulle även ha en 
jämn könsfördelning samt arbeta på olika avdelningar. Varför de ansågs relevant att få 
representanter från olika avdelningar var på grund av två skäl. Dels avsåg detta ge en 
bredare bild av hur företagskulturen kan uppfattas, med tanke på att den kan tänkas 
variera och te sig olika på olika avdelningar. Dels skulle detta ge en större spridning på 
deltagarnas  yrkes-  och  utbildningsbakgrund,  vilket  skulle  ge  en  mer  varierad 
förförståelse  kopplad  till  företagskultur  samt  eventuell  variation  i  tidigare 
arbetslivserfarenhet.

Datainsamling
Data samlades in med hjälp av intervjuer. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär 
och  pågick  i  cirka  45  –  55  minuter  vardera.  En  intervjuguide  med  cirka  35 
färdigformulerade  frågor  användes  som stöd  under  intervjuerna.  Ordningsföljd  och 
vilka  fördjupningsfrågor  som  följde  varierade  dock  för  varje  intervju  men  samma 
ämnen  berördes.  Intervjuerna  genomfördes  i  företagets  egna  lokaler  och  under 
deltagarnas  arbetstid.  Vi  befann  oss  i  mötesrum med  glasväggar,  vilket  gjorde  det 
möjligt för förbipasserande att titta in och se vem som blev intervjuad. Detta tycktes 
dock inte påverka deltagarna nämnvärt, vilket kan ha berott på att vi befann oss i en 
lugnare del av kontoret där få personer rörde sig. 

Innan intervjun började tilldelades deltagarna ett informationsblad som tog upp de 
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forskningsetiska  riktlinjer  som  gäller  för  studien,  i  enlighet  med  Svenska 
Vetenskapsrådets  riktlinjer  (Gustavsson,  Hermerén,  &  Petterson,  2011).  Deltagarna 
informerades således om att  de deltog frivilligt,  att  de när som helst  kunde avbryta 
intervjun,  att  materialet  skulle  hanteras  konfidentiellt  samt  att  resultatet  skulle 
presenteras i gruppform där det inte skulle vara möjligt att utläsa vem som har sagt vad. 
Vidare fick de en kort presentation av mig, min utbildningsbakgrund samt syftet med 
denna studie. Deltagarna fick även ange sin e-postadress om de var intresserade av att 
få ta del av den färdiga rapporten. 

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon. Därefter lades ljudfilerna över på en dator. 
Under en av intervjuerna slutade inspelningen att fungera under ett antal minuter, vilket 
upptäcktes  först  senare.  Svaren  på  fyra  frågor  kom således  inte  med  på  ljudfilen. 
Intervjupersonen  kontaktades  därför  per  mail  och  ombads   besvara  de  uteblivna 
frågorna skriftligen. Återigen togs frivillighetsprincipen upp för att förtydliga att detta 
inte var ett krav. Intervjupersonen besvarade aldrig mailet, varför dessa fyra frågor får 
ses som ett bortfall. 

Analys
Intervjuerna  transkriberades  ordagrant.  Därefter  analyserades  data  med  hjälp  av 
induktiv tematisk analysmetod (Langemar, 2008). Processen gick till på så vis att varje 
transkriberad intervju lästes igenom ett par gånger. Därefter markerades vissa ämnen 
som  hörde  ihop  med  samma  textfärg.  Efter  att  ha  läst  igenom  de  olika  ämnena 
formulerades  till  slut  fyra  teman.  Dessa  är:  organisationskulturen,  förebilder/ideal,  
organisationens förväntningar samt  respons på beteende och prestation.  Endast data 
som inte på något sätt kunde anses vara kopplad till ämnet företagskultur sållades bort, 
all annan data sorterades in under respektive tema. 

Efter att ha läst igenom dem en och en, sammanfattade jag sedan vad som tagits upp 
under varje tema. För att ge en övergripande och gemensam presentation av resultatet 
skrevs all text om. För att styrka deltagarnas anonymitet uteslöts alla detaljer som skulle 
kunna påvisa vem som deltagit  i  studien.  Några citat  valdes ut,  vilka skrevs om till 
skriftspråk,  dels  för  att  avkoda  eventuell  personlig  och  därmed  spårbar  prägel  på 
originalformuleringen, dels för att underlätta läsflödet och förståelsen för läsaren.

Resultat 

Nedan följer de fyra teman som utgör resultatet av studien. Innehållet i dessa teman går inte 
att avgränsa och isolera helt från varandra, varför det kan upplevas som att de går i och ur 
varandra. Namnen på temana bör därför ses benämna själva tyngdpunkten i respektive tema, 
snarare än som ramar för innehållet.  

Organisationskulturen
Företaget  beskrivs  som  öppet  och  avslappnat.  Det  finns  ingen  direkt  dresscode, 
visserligen har några blivit uppmanade att ha en kavaj hängandes på kontoret, men det 
tycks  vara  ovanligt  att  man  använder  den.  Till  stor  del  består  de  anställda  på 
Stockholmskontoret  av  internationella  medarbetare,  vilket  en  del  menar  gynnar 
öppenheten. Att företaget är så pass ungt och snabbväxande ses också som en anledning 
till varför man har en artig och vänlig ton till de man möter. Man känner inte igen alla, 
olika  avdelningar  sitter  på  olika  våningar  och  det  är  hela  tiden  många nyanställda. 
Dessutom är företaget i ständig utveckling vilket innebär att man som medarbetare i 
allmänhet måste vara öppen för förändringar och nya intryck. 
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Medarbetarna har för vana att hälsa och vara trevlig mot personer man stöter på på 
kontoret, även om man inte känner dem. På intranätet finns en slags övning där man får 
se en bild  av en medarbetare  och sedan får  försöka fylla  i  rätt  namn på denna.  På 
intranätet finns även ett forum där man kan diskutera händelser och förändringar som är 
aktuella  i  företaget.  Tonen  beskrivs  som  god  för  det  mesta  men  ibland  kan 
kommentarerna där avvika från önskvärd vett och etikett och i vissa fall har det till och 
med förekommit personangrepp. Muntligt ”skitsnack” är dock något som beskrivs som 
mycket impopulär på företaget. Har man ett problem med någon säger seden att man 
reder ut det med den personen på en gång.

Trots  att  företaget  är  stort  och  består  av  många  olika  nationaliteter,  beskrivs  ändå 
organisationen som platt och typisk svensk. Man menar att alla har möjlighet att göra 
sin röst hörd och vid förändringar är man noga med att alla berörda ska få ta del av 
samma information. 

En annan beskrivning som ges av det sociala klimatet är att man som anställd är mycket 
hjälpsam. Det benämns som en social norm på företaget att man skall ta sig tid att 
lyssna och försöka hjälpa sina kollegor. På sin avdelning förväntas man kunna pausa sitt 
eget arbete och sätta sig in i en kollegas problem. Om någon inte hinner med det den 
skall göra, hjälps man åt att avlasta den personen. Även mellan avdelningarna råder en 
hjälpsam attityd och kan man inte själv erbjuda sin hjälp, så tipsar man om en annan 
person som kan. En annan norm som tas upp är den att man skall vara ödmjuk och 
prestigelös. Exempelvis säger sig en medarbetare ha fått arbeta bort sin prestige sedan 
denna kom till företaget och upptäckte att det inte passade att ha det där. 

En generell inställning som framkommer är att folk som regel trivs bra på företaget. En 
del menar att det här är den första arbetsplatsen där de känner att det är riktigt roligt att 
gå till jobbet  och inte upplever någon så kallad ”måndagsångest”. Det beskrivs som att 
det råder en driven och arbetsam inställning på företaget, vilket man tänker sig påverkar 
den allmänna arbetsmoralen. Såhär beskriver en medarbetare den inställning han tycker 
att de flesta medarbetare har till sitt arbete:  ”Bli aldrig nöjd, sluta aldrig kämpa, bli 
alltid bättre.”

Vidare beskrivs det att man känner sig viktig från första dagen. Man kommer snabbt in i 
gänget och förväntas bidra. Jämförelsen att avdelningen skulle vara som en familj dyker 
upp från flera håll. Dock poängteras det att det rör sig om en tävlingsinriktad familj. 
Det handlar om att den prestation man gör och de beslut man fattar påverkar personer 
utanför  en  själv.  Man har  generellt  sett  en ganska kollektivistisk inställning  till  sitt 
arbete, det man gör anser man påverkar kollegorna i teamet, därför strävar man efter att 
hjälpas åt och arbetar tillsammans mot samma mål. 

Att avdelningarna skiljer sig åt tycks vara en gemensam åsikt. Samtliga beskriver sin 
avdelning som ”speciell” jämfört med de andra. Vidare tas det upp att det förekommer 
subkulturer på avdelningarna och att det är svårt att se en helt genomgående kultur som 
gäller för hela företaget. Någon antydde att detta skulle kunna ses som ett misslyckande 
från ”kulturavdelningens” sida. Vidare menar man att avdelningarna till viss del även 
behandlas olika på företaget. Beroende på vilket arbetsområde en avdelning har tilldelas 
den en viss status. Arbetar man på en avdelning med högre status känner man till det 
och där förekommer det även en medvetenhet om att man ibland tilldelas saker som kan 
”sticka i ögonen” på andra. På företaget råder generellt sätt en eftertänksamhet om hur 
utomstående  kollegor  ser  på ens  egen avdelning.  Det  finns  en tydlig  ansvarskänsla 
gentemot den egna avdelningen och man anpassar sin inställning och sitt sätt till de 



10

närmsta kollegorna.  På vissa avdelningar och i  vissa team umgås man mycket även 
utanför arbetstid, en del beskriver det som att arbetsliv och privatliv flyter ihop. Andra 
menar att det finns en tydligare gränsdragning däremellan och att det också är något 
man får anpassa sig till. Man anser dock att det går att vara sig själv på jobbet. Vissa 
dagar  behöver  man anstränga  sig  mer  för  att  hålla  uppe  den  positiva  och  ödmjuka 
inställningen, men oftast kommer det naturligt. 

En del menar, tvärtom, att man inte behöver anstränga sig, att det är okej att ha en dålig 
dag. På företaget finns en flexibilitet kring möten och dessa sker ofta spontant. Om man 
är låg en dag finns det möjlighet att dra sig undan. 

Det  finns  en uppfattning om att  det  råder  konsensus  på företaget  och att  man trots 
splittringar avdelningarna emellan har en gemensam syn på hur man skall arbeta på 
företaget.  Så  här  beskrivs  det  av  en  medarbetare:  ”Alla  som jobbar  här  är  med på 
noterna, alla har samma attityd och inställning till företagets policys och normer.”

Kritik  eller  press  från utomstående parter,  inom företaget  eller  från externa kunder, 
menar man stärker sammanhållningen på avdelningen och gör att man bli en än mer 
sammansvetsad  grupp.  Begår  man ett  misstag  anses  det  vara  viktigt  att  stå  för  det 
eftersom det kan drabba hela gruppen. Detsamma gäller om man inte lyckas leverera, 
då menar man att det är viktigt att gruppen finns där och hjälper en. 

Förebilder/Ideal
För att passa in på företaget bör man ha ett visst tankesätt och en viss inställning. Att 
vara driven kan anses vara den viktigaste egenskapens hos de anställda. Idealet för hur 
man skall arbeta kan dock skilja sig beroende på vilken utbildningsbakgrund man har, 
hur man är  skolad. Personer från en viss högskola menar man har en viss inställning till 
det faktum att man bör slita hårt. De ser det som en självklarhet att man skall arbeta hårt 
i  några år, för att  sedan kunna klättra och gå vidare. En sådan inställning sätter sin 
prägel på arbetskulturen, menar medarbetarna. 

En  annan  gemensam  uppfattning  som  framkommer  är  att  man  arbetar  mycket  på 
företaget.  En del  startar  arbetsdagen tidigt  med frukost,  sedan arbetar  de till  lunch, 
därefter fram till middag och så några timmar till innan de går hem. Dels tänker man sig 
att det beror på att de flesta är unga och inte har familj att ta hand om eller att man 
nyanländ till Sverige och inte har hunnit bygga upp något socialt liv utanför arbetet. 
Dels tänker man sig att det syns om man arbetar mycket och att det på sikt kan ge 
utdelning. 

Arbetsprocesserna är snabba och arbetstempot är högt. En del ser på det som positiv 
stress, andra som negativ. Inställningen att aldrig vara nöjd och att alltid sträva mot att 
bli bättre finns där hela tiden. Å ena sidan betraktar man den strävan som en sporre. 
Inställningen till att allt är möjligt, att det ligger i ens egna händer, beskrivs som något 
som kan stärka tron på sig själv och den egna förmågan. Å andra sidan menar man att 
det blir en stress om man aldrig kan känna tillfredsställelse. 

Inställningen till hur man bör prestera liknas vid en tävling, alla vill framåt och uppåt. 
Samtidigt  är  det  inte  tillåtet  att  försumma andra.  Man skall  alltså  vara  driven  men 
samtidigt  ödmjuk  och  bör  inte  tycka  att  man  är  mer  värd  än  någon  annan.  En 
medarbetare förklarar: ”Man får inte springa på sina egna banor och trycka ner andra.”

Att var glad är en viktigt egenskap på företaget. En beskrivning av vad som kan 
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identifieras  som  den  idealiska  medarbetaren  är  att  man  är  aktiv,  engagerad  och 
passionerad i sitt arbete. Vidare är det viktigt att vara kreativ och komma med förslag. 
Däremot bör man inte vara för ifrågasättande. Att sträva efter att leva upp till idealet 
beskrivs bland annat som att man accepterar och följer  spelets regler. En del menar 
dock att detta kommer naturligt, att normerna kring hur man skall bete sig snarare kan 
betraktas som vanligt sunt förnuft. Några menar istället att de känner sig besvärliga om 
de har en kritisk inställning. Vidare nämner man att det finns ett outtalat lojalitetskrav 
på medarbetarna, man skall till exempel ”like:a” företaget i olika sammanhang, det vill 
säga  att  i  marknadsföringssyfte  markera  att  man  tycker  om  företaget  på  olika 
internetsidor. 

Det finns en generell bild av att företaget består av duktiga medarbetare. Man menar att 
i och med att företaget inte tycks ta hänsyn till kön eller etnicitet när man rekryterar, vet 
man att man blir anställd på grund av sin kompetens. Därmed ges man möjlighet att 
bevisa vem man är och vad man kan den vägen. Många menar att de är stolta över att 
arbeta på företaget. En medarbetare säger: ”Det är en ärlig utgallring utav de positioner 
som finns. Det är ganska hårda krav för att komma in över huvud taget här faktiskt.”

För att kunna göra sig hörd på företaget krävs det att man ”har på fötterna”. Man skall 
vara förberedd och påläst och kunna argumentera för sin sak, förklaras det. 

Att be om hjälp är helt accepterat på företaget och ses inte som någon svaghet. Även om 
du redan som nyanställd förväntas komma in och prestera och bidra till din avdelning, 
förväntas  du  inte  klara  av  det  helt  själv.  Däremot  beskriver  vissa  att  det  finns  en 
förväntan på att man biter ihop och håller tempot även de dagar man inte är på topp, att 
det är viktigt att man presterar ändå. 

Det råder en gemensam uppfattning om att man har bra chefer på företaget. Visserligen 
tycks det ha varit en hel del chefsbyten på några av avdelningarna, men många beskriver 
ändå sina chefer som kulturbärare. Det anses viktigt att cheferna har kulturen i sig, i 
annat  fall  bryts  den  grenen.  Man  menar  att  man  kan  likna  chefen  vid 
huvudrollsinnehavaren i en film, de som hörs och syns mest är också de som sätter den 
största prägeln.

Att cheferna generellt sett är unga beskrivs som lite ovant då man saknar den naturliga 
mentorspositionen man kan få om man är  äldre  än sina kollegor.  Relationen mellan 
chefer och medarbetare beskrivs dock som en ge- och ta-relation. En medarbetare säger: 
”Min chef rycker ut när det behövs och är inte rädd för att kavla upp ärmarna.”

Att  företagets  grundare fungerar som förebilder och inspirationskällor är  något som 
lyfts  fram  från  flera  håll.  När  man  börjar  på  företaget  får  man  gå  en 
introduktionsutbildning och ett avsnitt i den utbildningen är att lyssna på ett tal från 
VD. Man menar att det är en bra historia han berättar, att det är lätt att bli imponerad av 
hur bra grundarna lyckades starta upp företaget trots sin unga ålder. Vidare beskrivs VD 
som en mycket rak person. En medarbetare menar att: ”Han kan skjuta hål på vilka 
argument som helst.”

En reflektion som framkommer är att VD:s ledarstil nog sätter prägeln på chefskulturen 
på företag och att den stilen sedan fortsätter nedåt i leden. Trots att VD beskrivs som 
ärlig  och  rak  i  sin  kommunikation,  så  menar  man  inte  att  företaget  präglas  av  en 
auktoritär ledarskapskultur. Vidare förklarar man att man istället kan uppleva en värme 
från ledningens sida, att de tar sig tid och att de visar att de bryr sig. Att ha ett 
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vardagligt samtal med VD och kunna dra ett skämt, trots att man inte känner honom, är 
ingenting som känns främmande.

Det finns en generell uppfattning att de som arbetar på företaget har en relativt hög tro 
på sig själva och sin förmåga. Man menar att det märks i inställningen, i drivet och i 
ambitionen att hela tiden lära sig mer. Man har en ägande-känsla inför uppgiften och 
vågar ta ansvar, vilket man tänker sig kan spegla en stark tro på sig själv.

Det framkommer dock en reflektion om att det för vissa kan handla om en bild man 
visar  upp,  att  man  vill  anpassa  sig  till  idealet.  I  och  med  att  många  är  unga  och 
nyutexaminerade tänker man sig att det borde finnas ett tvivel på vad man klarar av, att 
man ifrågasätter sin förmåga, samtidigt som man är väldigt mån om att behålla en bild 
av att man kan väldigt mycket. Att man blir påverkad av vad andra klarar av kan tänkas 
innebära en ökad press. Samtidigt lyfts en tanke fram att man dras med och presterar 
bättre om de i ens omgivning gör bra ifrån sig.

Organisationens förväntningar
Det  faktum  att  företagets  verksamhet  innebär  att  man  hanterar  privatpersoner  och 
företags  pengar,  menar  medarbetarna  till  viss  del  präglar  kulturen.  Det  finns  inte 
spelrum för några större misstag och därför menar en del att de känner en viss oro för att 
göra fel. Samtidigt som företaget blir kontrollerade av finansinspektionen och således 
har strikta regler att förhålla sig till, menar medarbetarna att det finns en öppenhet för 
innovation  och  nytänkande.  Många  projekt  görs  genom  ad  hoc-lösningar  och  som 
anställd förväntas man vara flexibel och anpassningsbar om förutsättningarna förändras. 
En viss frustration beskrivs inför det faktum att man ibland har arbetat fram ett förslag 
under en tid, som sedan måste förkastas och göras om för att förutsättningarna plötsligt 
ser annorlunda ut. Likaså beskriver vissa hur en del processer går mycket trögt, vilket 
också kan innebära påfrestningar och stjäla energi. Den flexibla inställningen kommer 
igen  på  flera  håll.  Exempelvis  är  det,  som  sagt,  vanligt  förekommande  med 
spontanmöten.  Sällan  bokar  man  in  möten  långt  i  förväg,  utan  istället  ”rycker  man 
någon i korridoren” och hör sig för om personen har tid. 

En  gemensam  uppfattning  som  framkommer  är  att  man  upplever  att  det  finns 
förväntningar  på  att  man  skall  arbeta  hårt  och  hänga  med  i  det  höga  tempot.  Man 
upplever att det förväntas att man accepterar övertid och går med på långa arbetsdagar 
om arbetet  kräver  det.  Man  menar  att  företaget  har  ett  annat  tempo  än  andra.  En 
medarbetare förklarar: ”Ett år här på X, det är som tre år på vilket annat ställe som helst 
känns det som.”

Den uttalade inställningen är inte att man skall arbeta som en familj, utan som ett team. 
Man  förväntas  bidra  från  dag  ett  och  dra  sitt  lass.  Det  går  således  inte  att  ”åka 
snålskjuts” på någon annan, man upplever att ens insats blir sedd och utvärderad hela 
tiden. Som nyanställd har man  utvärdering var åttonde vecka fram till dess att man har 
blivit fast anställd. Därmed tänker sig vissa att man får goda chanser till att åtgärda sina 
brister och förbättra sig. 

En del menar att de till viss del har möjlighet att forma sin arbetsroll själv. Man vet dock 
oftast vilka befogenheter man har, vilka gränser man måste hålla sig inom och vilka 
gränser som ibland kan vara okej att gå över. Vilket ansvarsområde som man upplever 
som sitt  eget är inte alltid helt självklart,  ibland överlappar det med kollegornas. En 
gemensam åsikt som kommer fram är dock att medarbetarna på företaget tilldelas en 
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stor frihet i sitt arbete. Samtidigt kan friheten innebära en viss upplevelse av press och 
förväntan. Såhär beskriver en medarbetare det: ”Frihet under ansvar har väl aldrig varit 
så tydligt som här. Visst, de flesta har ju någon som säger åt dem vad de ska göra men 
man förväntar sig inte att folk ska göra det man säger åt dem. De ska göra mer, man ska 
helst vara ett steg före.”

Hur man förväntas bete sig som person är inte alltid helt lätt att sätta fingret på, menar 
medarbetarna. Även om man intuitivt vet vilken sorts egenskaper som är önskvärda på 
företaget menar en del att det är svårt att veta säkert. Egenskaper som tas upp är dock 
ödmjukhet och driv. En tanke som kommer fram är att företagskultur kan tolkas som 
medarbetarnas sätt att tänka, deras ”mind set”. På så vis tänker man sig att företagskultur 
går att styra via vilken typ av personer man anställer på företaget. Att man är mån om att 
anställa en viss typ av människor, vars tankesätt stämmer överens med företagets mål 
och visioner. 

På företaget arbetar men utefter tre värdeord som är i stil med ”säkrare, lättar, roligare”. 
För att det ska råda en medvetenhet hos medarbetarna om vad värdeorden kan tänkas stå 
för och hur man kan arbeta i linje med dessa har man infört en del ”kulturträning”. För 
en tid sedan anordnades en kulturdag där medarbetarna fick diskutera hur man kunde 
tolka värdeorden. Det här ”kultursnacket”, som en medarbetare kallar det, tänker man 
sig är till för att man skall förstå hur man skall bete sig och arbeta. En del anser sig ha 
bra koll på hur de ska tolka värdeorden och försöker att eftersträva dessa. Andra tycker 
att det är något svårare att konkretisera. Gemensamt för alla är dock att man ibland blir 
tvungen att tumma lite på dessa. I vissa processer är det svårt att ta hänsyn till alla tre 
värdeorden och det blir då ofta något av de som man bortser ifrån. 

Värdeorden  och  det  värdebaserade  arbetssättet  är  någonting  som  man  i  allmänhet 
upplever tas på allvar, det är inget som förlöjligas. Medarbetarna tänker sig att det här är 
något som gillas av de flesta. Att arbeta på det sättet som värdeorden säger, anser man 
sig dock ha som mål att göra, snarare än som ett krav. Än menar man inte att det är 
realitet att alla processer skulle ske på ett säkert, lätt och roligt sätt, utan snarare beskrivs 
det som en strävan hos medarbetarna och företaget. I och med att företaget är så pass 
ungt är man medveten om att det finns vissa brister i en del policys och rutiner. Att allt 
arbete skulle följa värdeorden stämmer alltså inte, men är ett mål man avser uppnå på 
sikt.  Skulle  man  redan  vara  där  skulle  man  vara  nöjd,  och  då  menar  vissa  att 
utvecklingen skulle stanna av.

De flesta anser  att  det  känner att  de klarar  av sina arbetsroller.  Även om vissa var 
osäkra på sin förmåga i början, tycks alla ha skaffat sig en större tro på sin förmåga 
under  arbetets  gång.  En  oro  för  att  göra  fel  och  inte  kunna  prestera  efter 
förväntningarna,  är  dock  något  som  vissa  fortfarande  bär  med  sig.  Att  det  finns 
förväntningar på det här företaget som skiljer sig från vissa andra arbetsplatser var dock 
något som många hade i beräkningen redan när de började arbeta. Såhär beskriver en 
medarbetare  sina  tankegångar  när  han  blev  erbjuden  sin  anställning:  ”Så  som  jag 
upplevde det var det en lite speciell atmosfär. Just för att det är så högt i driv och sådär 
bland  personer.  Så  därför  kände  jag  såhär  att  ”är  det  här  någonting  jag  vill  göra 
liksom?”. För det är klart, det blir ju arbetsamt.” 

De flesta tar upp att det tycker att företaget präglas av en högpresterande kultur. En del 
har dock svårt att uttala sig om hur det här påverkar dem individuellt. De flesta menar 
att  de  inte  har  reflekterat  så  mycket  över  på  vilket  sätt  de  påverkas  av  den  drivna 
kulturen och huruvida den skulle påverka den tro de har på sig själva. De tänker sig att 
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kulturen borde ha psykologiska effekter på medarbetarna men har svårt att beskriva mer 
närgående vilka dessa skulle vara. Man är van vid att diskutera kulturfrågor men har inte 
för  vana att  reflektera  över  hur  de själva påverkas  av den.  Trots  att  man tycker  att 
företaget arbetar aktivt med kulturen och vad man står för på företaget framkommer det 
dock att det inte känns helt tydligt vilka förväntningar som finns på en.  

Även om många upplever att det finns en tanke bakom de tre värdeorden som företaget 
har  satt  upp som ramar  för  hur  man skall  arbeta,  finns  det  en  saknad av tydligare 
restriktionen från ledningen. De värdeord som kommuniceras inåt i organisationen är 
också de samma som man förmedlar utåt mot kund. Därmed finns det en viss förvirring 
hos medarbetarna huruvida man ska tolka dessa ord bokstavligt och i relation till den 
produkt företaget erbjuder och i det  resultat  man arbetar fram och presenterar,  eller 
istället mer bildligt i form av vilket förhållningssätt man bör ha när man går in i en 
process eller ett samarbete. Vidare saknas som sagt vissa policys och rutiner. Dock har 
man en förståelse för att företaget på grund av sin unga ålder inte kan erbjuda färdiga 
instruktioner och manualer till alla processer. Samtidigt tror man att lite mer ”ordning 
och reda” och fler tydliga regler skulle göra att alla arbetar på samma sätt, vilket kan 
göra att  det  blir  lättare att  uppfylla de mål och tidsplaner man sätter  upp. Slutligen 
poängterar vissa att de gärna hade sett en mer övergripande affärsplan och vision från 
ledningens sida. En bild av vart företaget är idag och vart man är på väg. Genom att ha 
en mer generell vision, som kan ses som ett långsiktigt och utmanande mål att uppnå, 
tror man att företaget lättare kan bibehålla en gemensam riktning trots att de växer och 
att subkulturer skapas.

Respons på beteende och prestation
Att gå från att vara ett litet ”garage-företag” till att bli ett globalt bolag har inneburit en 
slags växtvärk för företaget och gjort att man inte riktigt hunnit med att utveckla vissa 
delar  i  organisationen  i  den  hastighet  som har  behövts.  Därför  har  man  en  öppen 
inställning  till  medarbetarnas  tankar  och  förslag.  Bland  annat  genomförs  det 
medarbetarenkäter för att ta reda på vad de anställda tycker. Man har även förslagslådor 
utplacerade på toaletten där vem som helst kan lämna ett anonymt tips eller anmärka på 
något man inte tycker är bra. Det gehör man får för dessa tips variera. De anonyma 
lapparna ges som regel inget gensvar på alls. Många menar att de har kommit med tips 
där men sedan inte vet vad det har blivit av det. Ett förslag som kommer fram är att 
man skulle  kunna ge en kommentar  på intranätet  på de förslag och den kritik  som 
kommit in. Även om man inte blir nöjd med själva svaret så tänker sig medarbetarna att 
man nog bli nöjd över det faktum att man har fått ett svar. Ju bättre respons, desto fler 
tips kommer skickas in, tänker man sig. 

En tanke som framkommer är att det är lättare att föra fram förslag och driva igenom 
sin frågor just eftersom det finns en kultur i att man brukar göra så. Oftast finns det 
förväntningar på att man själv ska vara den som genomför en förändring eller åtgärd om 
man påpekar att den behövs. Det här menar man dock blir lättare i och med att man 
upplever att det finns ett stöd för att man skall få driva sina frågor och att man ges 
mandat att göra det.

Medarbetarna menar dock att det inte bara är de anonyma förslagen det kan bli tyst om. 
Även de förslag som man förmedlar personligen till sin chef eller till ledningen kan 
man ibland bli osäker på hur de tas emot. Ofta får man positiv respons på att man har 
uppmärksammat något och ibland märker man även av att det åtgärdas, men man vet 
inte alltid vilka vägar det har tagit. Vissa efterfrågar en större transparens i hur man 
fattar beslut och vilka förslag man väljer att genomföra. En del menar att de ibland 
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väljer att släppa vissa idéer, att de ger sig och inte ödslar energi på det. Detta har främst 
berört kritik som man har fört fram men märkt att det inte har blivit någon respons på. 
Vidare framkommer det att företaget i regel inte består av så många ”nej-sägare”. För 
att passa in på företaget skall man helst hålla med om de beslut som fattas och på vilket 
arbetssätt det genomförs. 

Har man ordentligt på fötterna, en envishet och ork så finns det dock en möjlighet att få 
igenom det  mesta,  finns  det  några  som  tycker.  Medarbetarna  menar  att  de  ibland 
kommer med förslag som direkt blir nedskjutna eller bara dör ut, men att vissa faktiskt 
går igenom. Framför man ett förslag personligen, kan man nästan alltid räkna med att få 
ett  seriöst  svar  på  det,  att  det  blir  någon  slags  reaktion.  Däremot  varierar  det  om 
förslaget går igenom eller inte. Även mellan avdelningarna finns en lyhördhet kring 
förslag. Man behöver aldrig känna sig dum om man går till en avdelning och påpekar 
något. 

När man kommunicerar uppåt i organisationen väljer de flesta att följa den hierarki som 
finns. VD når man till  exempel oftast bara genom hans assistent. De flesta problem 
anser man dock inte behöver tas upp på en högre nivå utan kan lösas på avdelningen 
med den närmsta chefen. Generellt sett finns det en positiv inställning till cheferna. De 
beskrivs som lyhörda, ödmjuka och duktiga på att identifiera vad man som medarbetare 
har för behov.

Återigen tar man upp det faktum att det råder mycket frihet på företaget, vilket man 
tänker sig kommer från tiden när företaget var litet och alla satt i samma rum och man 
snabbt  kunde  diskutera  och  genomföra  processer.  I  dagsläget  saknas  därför 
dokumentation  för  vissa  saker.  Det  här  arbetssättet  tror  man  har  sina  baksidor  när 
företaget  växer  och  därför  efterfrågas  en  viss  åtstramning  och  mer  rigida 
förhållningsregler. Samtidigt menar vissa att det finns en svensk rapporteringskultur, att 
man inte kan arbeta helt i det tysta utan att cheferna hela tiden skall känna till vad du 
gör, vilket man tänker sig kan vara ovant för en del utländska medarbetare.

De flesta anser sig ha en framtid på företaget som kan fortsätta utmana och stimulera. 
Många anger utvecklingsmöjligheterna som en av de främsta anledningarna till varför 
de sökte sig till företaget från första början. Man menar att det här är ett ställe där det är 
lätt att växa och få ta sig an nya uppgifter. Om man visar att man arbetar hårt så tilldelas 
man också mer ansvar. Många medarbetare var nybörjare på sina arbetsområden när de 
började. De hade aldrig arbetat med detta tidigare och var således lite osäkra på sin 
förmåga. Att de klarade av de arbetsuppgifter de tilldelades i början menar de har stärkt 
dom och gjort att dom vågar ta sig an nya. Många menar att de inte trivs när arbetet 
känns alltför bekvämt,  att  det  finns en tjusning med att  vara ute på isen och prova 
sådant man inte är helt säker på om man klarar. Att ta risker är någonting de flesta 
känner sig bekväma med, så länge det inte innebära att man försätter avdelningen eller 
företaget i en riskfylld situation. 

Medarbetarna menar att de upplever att den företagskultur som råder ger utrymme till 
de  personer  som  vill  lära  sig  mer  och  ta  för  sig.  Arbetar  man  hårt  så  hamnar  i 
blickfånget, då är det större chans att ges en möjlighet att hoppa upp ett trappsteg. För 
att bli bäst på något tror dock medarbetarna att man behöver brinna för det man gör. 
Om man inte har hittat sitt rätta element, tänker det sig att man inte presterar till fullo. 
Att hitta det arbetsområde man trivs bäst med beskriver vissa som en otrolig lättnad. 
Först när man har hittat sin plats på företaget har man möjlighet att göra upp en plan för 
sin egen karriärutveckling. 
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En nackdel som framkommer med företagskulturen är att man menar att det råder en 
viss orättvisa och otydlighet kring hur man behandlar och premierar olika avdelningar. 
Som det tidigare nämnts, så finns de avdelningar på företaget som en del anser har en 
annan status och som behandlas annorlunda än andra avdelningarna. Anledningen till 
detta menar man är för att medarbetarna på dessa avdelningar besitter kvalifikationer 
som är attraktiva på arbetsmarknaden. Dessa personer ses som väldigt värdefulla för 
företaget och alltså blir det då viktigt att de personerna trivs och väljer att stanna kvar. 
På grund av det ges dessa personer andra förmåner och prioriteras annorlunda jämfört 
med på övriga avdelningar. 

När  det  gäller  feedback på  det  arbete  man utfört  är  det  något  som ofta  ges  menar 
medarbetarna. Har man gjort fel får man veta det. Att begå ett misstag är okej, så länge 
man har gjort sitt bästa. I så fall är det någon som påpekar vad som blev fel och sedan 
förklarar hur de skall göra för att det skall bli rätt.  Att däremot begå ett misstag på 
grund av slarv eller lathet är inte lika populärt. Den värsta typen av fel man kan begå, 
menar medarbetarna, är om man skulle göra något som strider mot företagskulturen. Att 
”köra sitt eget race” är inte okej. Att skylla på att man inte kunnat lösa en uppgift på 
grund av tidsbrist eller att man inte haft de rätta verktygen är inte heller okej. Man är 
själv ansvarig att säga till om man bedömer sig ha svårigheter att klara av en uppgift 
som man blivit tilldelad. 

En del menar att det finns en överseende inställning till personer som råkat göra fel 
eller missuppfattat något. Samtidigt säger många att de själva inte trivs med att göra fel 
och tycker att det är jobbigt att inte kunna utföra något så som man lovat. Vidare menar 
man att det nog krävs en ganska god grundtrygghet i sig själv för att kunna ta emot 
negativ feedback. Har man begått ett stort misstag kan man få höra det av VD som, som 
sagt, beskrivs som mycket rak och ärlig i sin kritik. Samtidigt menar man att företaget 
har en kultur som uppmanar till att man testar sig fram, improviserar och lär av sina 
misstag. Har man gjort ett fel som kan påverka andra beskrivs det som en norm att man 
vågar stå för det och berättar det för sina kollegor. 

Har man gjort något bra får man också veta det. Medarbetarna beskriver att de brukar få 
en klapp på axeln eller ett mail från sin chef om de gjort bra ifrån sig. Ibland kommer 
denna beröm spontant och utan att man egentligen har presterat något särskilt. Vissa 
menar att den här uppskattningen har gjort att de har känt att de klarat av mer. Samtidigt 
menar någon att det förstärkta självförtroendet är kopplat till prestation och att man inte 
anser att man är värd mer bara för att man fått beröm. Vissa menar att man kunde vara 
mer generösa med att visa uppskattning på företaget. Har man presterat något riktigt bra 
kan  man  dock  uppmärksammas  ordentligt.  Bland  annat  beskrivs  det  hur  man  gett 
presenter och utnämningar till personer eller avdelningar som gjort en stor insats. En 
del poängterar dock att de inte får positiv feedback på allt de gör och att det är viktigt 
att  det  finns  en  balansgång där.  Har  man  en  kultur  som innebär  att  man blir  man 
bortskämd med beröm så förlorar det till slut lite sin effekt. 

Diskussion

Resultatet presenterades i form av fyra teman som alla går i och ur varandra. Här följer 
en sammanfattning av vad dessa teman gemensamt berörde:

Intervjupersonerna beskrev att det råder ett öppet och hjälpsamt klimat på företaget, att 
många nationaliteter och ständigt nyanställda medarbetare bidrar till en artig och vänlig 
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ton samt att det finns en känsla av att alla anställda ”är med på noterna”. Trots den 
gemensamma inställningen tog man upp vissa skillnader avdelningar emellan. Vidare 
beskrev man att det råder en bild av den ”perfekta” medarbetaren som en som är aktiv, 
engagerad  och  passionerad.  Ord  som  glad,  ödmjuk  och  driven  var  också  vanligt 
förekommande i  beskrivningen av  detta  ideal.  De främsta  förebilderna  på företaget 
utgjordes  av  grundarna  och  cheferna  men  även  duktiga  kollegor  fungerade  som 
inspirationskällor. Att många tog för sig såg man som ett tecken på att det råder en stark 
tilltro till sin egen förmåga bland de anställda. Vissa menar dock att detta kan röra sig 
om en fasad man vill visa utåt. Vidare menade man att den högpresterande kulturen 
bidrog  med  både  motivation  och  press.  Man  känner  ett  tryck  från  ledningen  och 
cheferna på att man skall arbeta hårt. Samtidigt upplever man en stor frihet i hur man 
kan lägga upp sitt arbete. Denna frihet menar man dock ibland utgör en stressfaktor 
eftersom man inte helt vet vilket ansvar som vilar på en. Att det finns en tanke från 
ledningens  sida att  man skall  arbeta  värdebaserat  är  alla  medvetna om och positivt 
inställda till. Dock finns det vissa osäkerheter kring vad detta innebär konkret. Vidare 
menar medarbetarna att de inte brukar reflektera så mycket över kulturen, hur den ter 
sig och hur de påverkas av den. Det råder en uppmuntran på företaget till att man skall 
ta initiativ och komma med förslag. Upplevelsen kring hur dessa tas emot varierar, om 
man framför dem personligen får man som regel ett seriöst bemötande, till skillnad mot 
om man skickar in dem anonymt då man inte upplever att de uppmärksammas alls. 
Vidare  menar  man  att  det  finns  traditioner  kring  hur  man  premierar  särskilda 
prestationer på företaget samt att man generellt sett är bra på att ge feedback. Dock 
anser man att det kan förekomma orättvisor kring hur olika avdelningar behandlas och 
belönas.  Den generella  uppfattningen  är  dock  att  hårt  arbete  lönar  sig,  att  man  då 
hamnar i blickfånget och ges möjlighet att klättra och tilldelas nya utmaningar. 

Som  tidigare  nämnts  finns  det  olika  teorier  kring  vad  organisationskultur  är  och 
innehåller. En grundläggande definition är dock att kultur innebär en konsensus och 
gemenskap  inom  gruppen,  som  skiljer  sig  från  andra  gruppers  dito  (Alvesson  & 
Sveningsson, 2008). I en förutsägbar miljö där vi vet hur vi själva bör bete oss för att 
uppnå goda resultat och där vi kan föreställa oss omgivningens respons och reaktioner, 
har vi större chans att känna tillit till vår egen förmåga och ett lugn i att vi kommer 
klara  av svåra situationer  (Bandura,  2006, referat  i  Fiske & Taylor,  2010).  Tidigare 
studier har visat att det torde finnas en kulturell påverkan på self-efficacy, att vår syn på 
vår egen förmåga inte är ett konstant personlighetsdrag utan påverkas av bland annat 
vår  omgivning.  Syftet  med  den  här  studien  var  därför  att  utröna  på  vilket  sätt 
företagskulturen påverkar de anställdas inställning och beteende på arbetsplatsen samt 
hur medarbetare upplever att de själva påverkas av kulturen och på vilket sätt de tänker 
sig att den kan påverka deras self-efficacy.
 
Organisationskulturen
Schein  (1985)  menade  alltså  att  organisationskultur  kan  indelas  i  tre  nivåer; 
grundläggande  antaganden,  normer  och  värderingar samt  artefakter,  det  vill  säga 
symboler och beteenden (Schein, 1985, refererat i Alvesson  & Sveningsson, 2008). När 
deltagarna pratar om kulturen på företaget berörs framför allt de två senare nivåerna. 
Den första kulturnivån, menar Schein, befinner sig på ett mer eller mindre omedvetet 
plan. Ju starkare och mer inarbetat en organisationskultur är,  desto svårare kan man 
tänka sig att medarbetarna har att kunna urskilja dessa grundläggande antaganden som 
kulturstyrda  och  separera  dem från  sitt  eget  personliga  synsätt  (Palmer  och  Hardy, 
2000).  Medarbetarna framhåller  till  och med själva  att  de tycker  att  mycket  av det 
kulturen förmedlar och den anda som finns på företaget, passar dem som individer och 
överensstämmer med deras ordinarie förhållningssätt till saker och ting. Man kan dock 
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tänka sig att det är svårt för medarbetarna att kunna göra en sådan objektiv bedömning 
av  vilka  åsikter  man  bar  med  sig  in  organisationen  från  början  och  vilka  som har 
uppkommit under anställningens gång som en del av socialiseringsprocessen.

Företaget beskrivs som en öppen arbetsplats där man är mån om att hjälpas åt och bry 
sig om varandra. Det finns ett krav på att man skall vara ödmjuk och inte låta den egna 
prestationen vara det enda som är viktigt. Trots att den explicita beskrivningen av hur 
man skall arbeta på företaget är ”i team”, väljer medarbetarna att tala om ”familjen” 
som referens för hur samarbetet ser ut. Att veta att man har kollegor som backar upp en 
kan tänkas ha en stor påverkan på vilka risker man vågar ta och hur mycket man vill 
utmana sig själv. Finns det en kultur som säger att man skall klara sig själv och inte be 
om hjälp, kan man tänka sig att fler personer väljer att hålla sig på säker mark. Detta 
kan förstås utifrån Krona och Skärvads (1997) förklaring av att ju större faror vi ser 
med att göra fel, desto snävare blir vår trygghetszon. En kultur präglad av öppenhet, 
tillit  och  delaktighet  hjälper  till  att  bredda  medarbetares  trygghetszon  (Krona  & 
Skärvad, 1997). Det stödet och den hjälpen som medarbetarna upplever att de får av 
sina kollegor kan alltså tänkas bidra till en bättre grundtrygghet på arbetsplatsen och 
inte bara till att man får hjälp i enskilda frågor.

Förebilder/ideal
Den typiska medarbetaren målas upp som ung, driven och mån om hålla en god relation 
till sina kollegor. Det finns en uppfattning om att de flesta som arbetar på företaget har 
en hög tro på sig själva och sin förmåga. Om denna stämmer är man dock inte säker på. 
Det råder en misstanke om att det ibland kan röra sig om en falsk självsäkerhet som 
man väljer att visa utåt. Man tänker sig att många nog innerst inne kanske har vissa 
tvivel på sin egen förmåga, med tanke på att många är unga och oerfarna. Kulturen 
präglas dock av att man skall tro på sig själv och våga ta för sig, varför man kan tänka 
sig att många vill anpassa sig till det idealet och smälta in.

När  deltagarna  talar  om kulturen  på  företaget  pendlar  man mellan  att  framhålla  en 
positiv, näst intill idealiserande bild av företaget och ett mer kritiskt och ifrågasättande 
synsätt. Det tycks som att de flesta trivs väldigt bra på företaget och känner en stark 
tillhörighet  med  sin  arbetsplats.  Samtidigt  kan  man  skärskåda  en  drivkraft  och 
spontanitet i kulturen, som ibland innebär en press och förväntan som medarbetarna inte 
har helt lätt att förhålla sig till.  I de lägen när man upplever att det går lite för fort 
beskrivs  även  en  saknad  av  stabilitet,  erfarenhet  och  fasta  förhållningsregler.  Att 
medelåldern är  så pass låg gör att  naturligt  äldre ”mentorer”  som besitter  en annan 
erfarenhet  och  ett  annat  perspektiv,  saknas.  Därmed  betonar  man  cheferna  och 
företagets grundare som viktiga inspiratörer och förebilder.  Schein (1992) menar att 
man  som bäst  kan  påverka  och  etablerar  en  kultur  när  företaget  är  ungt  och  i  sin 
uppbyggnadsfas. Vidar menar han att detta på lättast sätt görs genom karismatiska och 
kulturbärande  ledare.  Både  ledarnas  formella  och  informella  beteenden  påverkar 
medarbetarnas sätt att tolka och ta till sig kulturen (Schein, 1992). 

Respons på beteenden och prestation 
Det faktum att våra tidigare erfarenheter präglar den bild vi har av hur vi kommer att 
hantera framtida situationer och uppgifter är något som medarbetarna tar upp. De menar 
att det på företaget finns en öppenhet till att låta medarbetarna prova sig fram och att det 
anses vara okej att misslyckas. I och med att det råder en ”frihet under ansvar”-kultur 
upplever många att man uppmanas att våga ta för sig och utmana sig själv. Även om 
man kan anta vilken typ av misstag som inte anses vara okej att begå, är det ingen som 
har några egna negativa erfarenheter från att ha råkat göra fel eller missuppfattat en 
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uppgift. Istället beskriver medarbetarna att de har lärt sig av sina misstag. Har de gjort 
fel, har de blivit rättade, har de lyft fram en idé har de ofta blivit ifrågasatta. På så vis 
har de lärt sig att det är viktigt att vara väl förberedd när man lägger fram ett förslag. De 
anser inte att kritiken har hämmat dem eller fått dem att rygga tillbaka. Däremot har de 
valt  att  rannsaka  sina  idéer  och  kanske  släppt  vissa  av  dem.  Enligt  Anderson  och 
Spataros  studie  (2008)  går  det  att  finna  en  kulturell  prägel  på  vilka  beteenden, 
egenskaper och arbetssätt som man väljer att premiera. Att som medarbetare identifiera 
dessa och förhålla sig till dem skulle därför kunna ses som ett sätt att acceptera och 
anpassa sig till den kultur som råder och på så vis kunna maximera sin möjlighet att 
påverka och ta plats.

Vissa  av  medarbetarna  menar  dock  att  man  upplever  en  saknad  av  respons  på  de 
uppslag man har kommit  med.  En sådan reaktion tänker  sig  medarbetarna påverkar 
motivationen och den self-efficacy man  kopplar till  framtida initiativtaganden på ett 
negativt sätt. Man tänker sig att fler kommer dra sig för att komma med idéer om man 
märker att det inte ger något gehör. Företaget är ungt och har inte hunnit arbeta fram 
policys  och  rutiner  för  allting  ännu.  Därför  är  man  uttalat  positiv  till  initiativ  och 
lösningsförslag från medarbetarnas sida. Att medarbetarna upplever att vissa idéer får 
stor uppmärksamhet samtidigt som en del inte ges något gensvar alls, genererar i en 
osäkerhet hos medarbetarna kring hur man från ledningens sida egentligen ser på tips 
och anmärkningar från  medarbetarna. Att mål och ambitioner bedöms som realistiska 
och nåbara är något som Bandura anser vara grundläggande för att uppleva kontroll 
över  vad  ens  framtida  prestation  skall  ge  för   utfall  (Bandura  &  Walters,  1963). 
Medarbetarnas beskrivning av att det inte alltid är tydligt och genomgående vad man 
väljer att premiera på företaget, rör inte bara initiativtaganden, utan hur man bemöter de 
anställda i stort. Även om de flesta upplever att de blir rättvist behandlade så poängterar 
man att det råder statusskillnader och olika behandling mellan avdelningar. Det är helt 
enkelt inte samma regler som gäller för alla. Trots att man från ledningens håll arbetar 
för  att  bibehålla  en  genomgående  kultur,  menar  medarbetarna  att  det  förekommer 
subkulturer samt att det råder en viss segregation mellan avdelningarna och att man i 
vissa fall kan ana en ”vi och dom”-känsla. Att se hur vissa avdelningar tilldelas resurser 
utöver det vanliga, tänker man sig kan skapa en viss irritation. Enligt Bandura kan en 
känsla av att inte ens ha möjligheten att uppnå ett visst mål, göra att man ger upp, att 
man släpper drivkraften att försöka nå dit och nöjer sig med att stanna på en lägre nivå 
(Bandura & Walters, 1963). Utifrån den teorin kan man tänka sig att medarbetarnas 
motivation till att försöka eftersträva önskemålet att man som medarbetare skall vara 
med och utveckla företaget samt andra efterfrågade beteenden, hade ökat om responsen 
på detta gavs på ett mer konsekvent och rättvist sätt. 

Att arbeta mycket är dock något man har märkt av ger gehör. En anledning till varför 
man tänker sig att så många jobbar över tror man är på grund av att detta har visat sig 
påverka  hur  chefer  uppfattar  ens  ambitionsnivå.  Det  har  i  sin  tur  kunnat  leda  till 
befordringar eller andra bevis på uppskattning och förtroende.  Det här kan naturligtvis 
tolkas som ett förstärkt beteende där man väljer att upprepa ett beteende då man har 
märkt  att  det  ger en belöning.  Bandura menar  dock att  människan ofta  tenderar  att 
anpassa sitt beteende till rådande normer och beteende oavsett vilken direkt belöning 
det ger eller inte ger. Anledningen till det förklaras med människans förmåga att  känna 
skam och skuld (Bandura & Walters, 1963). I det här fallet skulle man alltså kunna 
tänka sig att  även sådana känslor påverkar medarbetarnas inställning till att arbeta hårt 
och mycket. Att gå emot den normen och gå hem tidigare än sina kollegor, kan enligt 
Banduras teori göra att skuldkänslor väcks eller att man skäms. 
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Organisationens förväntningar 
I och med att företaget är så pass ungt kan man tänka sig att det är av extra stor vikt att 
chefernas  värderingar  och  visioner  upplevs  som  enhetliga  och  på  ett  tydligt  sätt 
kommuniceras ut till medarbetarna. Detta borde öka tryggheten hos de anställda och 
fungera som ett  stöd,  vilket  kan  tänkas  vara  av särskilt  stor  vikt  när  man arbetar  i 
organisation som inte alltid kan ge raka svar på hur processer kommer se ut eller vilka 
riktlinjer som skall följas.

En faktor som medarbetarna tar upp som frustrerande är nämligen just det att man på 
företaget hela tiden är tvungen att förhålla sig till förändringar. Att tvingas ge upp ett 
planerat  arbetssätt  och  plötsligt  ändra  kurs  tänker  man  sig  ställer  stora  krav  på 
medarbetarnas flexibilitet och förståelse. Schein (1994) förklarar att en av de största 
utmaningarna med att få medarbetare och organisation att anpassa sig till varandra och 
kunna ingå  i  en gemensam kultur,  är  att  de  båda parterna är  föränderliga.  Bandura 
menar som sagt att man till viss del formas i sin self-efficacy beroende på vad man har 
för tidigare erfarenheter att  se tillbaka på (Myers, 2008). Att arbeta i  en kultur som 
innebär att man får erfara tvära kast och förväntningar på att man skall anpassa sig till 
detta, kan tänkas innebära att man i framtiden tar med dessa erfarenheter i beräkning 
när man gör en prognos för vad ens kommande arbetsinsats kan innebära. Att hela tiden 
ha i  beräkningen att  nya regler och instruktioner  kan gälla,  kan tänkas bidra till  en 
känsla av sårbarhet. Krona och Skärvad (1997) menar att det krävs en tilltro till vilka 
förmågor man besitter och vilka förutsättningar man arbetar efter för att befinna sig i 
trygghetszonen. Vidare menar de att det är i ”zonen” som man som bäst utnyttjar sin 
fulla potential och vågar utmana sig själv (Krona och Skärvad, 1997). Utifrån dessa 
teorier kan man tänka sig att det i ett snabbväxande och föränderligt företag, som ställer 
stora krav på medarbetarnas flexibilitet och öppenhet, också fordras en tillmötesgående 
attityd även från ledningens sida. Upplever medarbetarna en trygghet i att de till viss del 
själva har kontroll över sina förutsättningar och upplever att de överensstämmer med 
ens förmågor, samt att det finns en ömsesidig förståelse för hur dessa förutsättningar 
påverkar resultatet, kan man tänka sig att det skulle kunna bredda trygghetszonen. 

Allmän diskussion
Under intervjuernas gång pendlade deltagarna mellan att diskutera företaget i stort, sin 
egen  avdelning och de närmaste kollegorna, sig själv och sin plats på företag samt hur 
de  ser  på  sig  själva  och  sin  förmåga.  De  tog  upp  delar  i  kulturen  som de  ansåg 
påverkade dem i hur de betraktade sig själva och hur de värderade sin egen kapacitet. 
De  hade  dock  svårt  att  se  en  direkt  koppling  mellan  kultur  och  self-efficacy.  Det 
framkom att man ansåg att det fanns en medvetenhet på företaget kring kulturen och 
vad den står för. Det tycks dock vara så att de diskussioner man haft kring dessa frågor 
enbart har berört vissa sidor av kulturens påverkan och effekt. Medarbetarna kunde utan 
problem  återge  de  tre  värdeorden  och  det  framkom  en  gemensam  och 
överensstämmande beskrivning av vem den typiska medarbetaren var och vad som kan 
tänkas vara det idealiska beteendet på företaget. Även vilka normer som råder gällande 
arbetsprestation  och  i  sitt  förhållningssätt  till  kollegorna  beskrevs  på  ett  relativt 
enhetligt sätt. Man kunde resonera kring vilken påverkan man trodde att detta hade på 
arbetssättet och den sociala stämningen på företaget. Däremot tyckte man att det var 
komplicerat att förklara vilka djupare psykologiska effekter man tänkte sig att dessa 
ideal och förväntningar hade på individen. 

Dels påpekade många deltagare att de var ovana att reflektera över den här typen av 
frågor. Dels kan man tänka sig att en psykologisk påverkan av kulturen till stor del sker 
på en omedveten nivå, varför det kan vara svårt att själv avgöra huruvida det finns en 
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sådan koppling eller inte. Schein (1985) menade alltså att en av organisationskulturens 
tre nivåerna,  antagandena, ofta befinner sig på en omedveten nivå hos individen. Här 
förekommer de tankar och associationer  man kopplar  till  omgivningen, människor i 
allmänhet, organisationen i sig själv och i förhållande till omvärlden. Schein menade 
vidare att värderingar och normer till en början befinner sig på en medveten nivå, men 
att även dessa efter en tid kan bli så självklara att man inte reflekterar över dem. Ingen 
av de intervjuade medarbetarna hade visserligen arbetat särskilt länge på företaget, ändå 
menade de flesta att värderingarna, normerna och kulturen i allmänhet inte var något de 
reflekterade särskilt mycket över. Detta kan tolkas som att man har accepterat och tagit 
till sig kulturen så pass att den inte längre är något man reagerar över. Många beskrev 
organisationens värderingar som ”sunt förnuft”, vilket också tyder på att värdegrunden 
känns självklar och inte som något man egentligen ifrågasätter. Därmed kan man anta 
att en stor del av företagets kultur befinner sig på Scheins nivå ”antaganden”, detta till 
trots att man från ledningens sida arbetar för en aktiv kulturmedvetenhet på företaget.

Medarbetarna  hade  svårt  att  se  en  direkt  koppling  mellan  kulturen  och  deras  self-
efficacy. En möjlig förklaring till det kan så klart vara att någon sådan inte finns. Att 
förklara resultatet på det sättet skulle dock innebära att man avvisar tidigare teorier som 
tagit upp den kulturella kopplingen till self-efficacy, om än inte med direkt fokus på 
organisationskultur. Bandura menar som sagt att self-efficacy bottnar i såväl inre som 
yttre faktorer och att den inte är bestående över tid. Vår inställningen till vår förmåga 
och prestation är situationsstyrd och påverkas dels av vad vi har presterat tidigare men 
också vilken respons det har gett. Vidare påverkas vår self-efficacy av hur vi är socialt 
tränade  att  tänka,  hur  personer  i  vår  omgivning  presterar  samt  vilken  kontroll  vi 
upplever att vi har över situationen och utfallet (Myers, 2008). Dessa punkter kan alla 
ske på en medvetet och omedvetet sätt. Som studien med de äldre personerna som fick 
se negativt  och positivt  laddade ord kopplat  till  ålderdom visade,  påverkas vår self-
efficacy även av omedvetna signaler (Levy, 1996, refererat i Myers, 2008). Således kan 
man tänka sig att det även finns värderingar och laddningar i kulturen som är svåra att 
uppfatta men som trots det präglar vår uppfattning om oss själva och vår potential.  

En förklaring till medarbetarnas begränsningar i att själva se ett samband mellan kultur 
och self-efficacy kan anses vara det faktum att man inte tidigare haft tid eller möjlighet 
att reflekterat över denna koppling. Företaget har en ung medelålder och för många är 
detta som sagt deras första arbetsplats sedan universitets- eller högskoleexamen. Det 
råder ett högt arbetstempo och man beskriver det som att de flesta anställda ”är med på 
tåget” och vill  vara med och bidra.  Att  hela  tiden sträva efter  att  bli  bättre  och slå 
gårdagens resultat lämnar inte mycket tid över till reflektion kring vad denna kultur gör 
med en. Vidare beskriver man att det råder en tuff utgallring av vilka personer man 
väljer att rekrytera till företaget. Man efterfrågar en viss inställning hos medarbetarna 
och det anses vara viktigt att man passar in. Bandura menar att social inlärning handlar 
om att identifiera gruppnormerna och anpassa sig till dessa och att det görs lättast om 
man känner att man passar in i gruppen (Bandura & Walters, 1963). 

Medarbetarna beskriver det som att det är en viss typ av människor som arbetade på 
företaget. Bland annat kommer det fram att någon hade gjort bedömningen innan man 
bestämt sig för att börja arbeta på företaget, huruvida man ansåg att man skulle passa in 
och orka hålla samma tempo som de andra. Således går det att tänka sig att man vet om 
vad man ger sig in på och att det därmed är en viss typ av människor som söker sig till 
företaget, en typ som är skolad på ett visst sätt. Den ”fostran” dessa personer har fått 
gällande prestation och arbetsinsats kan därmed ha sin historia långt innan man började 
på företaget. På grund av detta kan det betraktas som ett dilemma likt ”hönan och 
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ägget” att försöka utröna huruvida det är medarbetarna som format kulturen eller om 
det är kulturen som format medarbetarna. 

Slutsats och metoddiskussion
Att  undersöka  hur  man  som  medarbetare  påverkas  psykologiskt  av 
organisationskulturen genom intervjuer, kan anses ha sina begränsningar. Dels kanske 
man har svårt att plocka fram detta tankesätt om man inte är van vid det sedan tidigare, 
dels kan det röra sig om en påverkan som man inte ens är medveten om. En generell 
diskussion kring ämnet och reflektioner kring hur man tänker sig att kulturen präglar 
medarbetarna  i  största  allmänhet  kunde  dock  komma  fram under  intervjuerna.  Det 
faktum  att  vi  befann  oss  i  företagets  lokaler  och  att  intervjuerna  utfördes  under 
deltagarnas arbetstid kan också tänkas påverka vilka lojalitetskrav man kände gentemot 
företag  under  intervjuernas  gång  samt  vilka  begränsningar  som  fanns  i  att  kunna 
ifrågasätta kulturen och dess effekter. Kultur är ju som sagt något som präglar oss på 
såväl medvetna som omedvetna plan, varför en sådan sak som lokaler kan styra oss in i 
ett visst ”företagstänk” (Schein, 1985, refererat i Alvesson  & Sveningsson, 2008). 

Vissa deltagare bokade jag själv in för intervju men för att komma i kontakt med en del 
av deltagarna tog jag hjälp av HR-chefen. Han tillfrågade ett antal personer utifrån de 
urvalskrav jag satt upp och hjälpte mig även att boka in intervjuerna. Således visste 
dessa om att HR-chefen hade kännedom om deras medverkan. Deltagarna informerades 
om att det inte skulle kunna utläsas vem som sagt vad i den färdiga uppsatsen. Man bör 
dock ändå ta i beaktande att de kan ha känt sig hämmade i att berätta alltför personliga 
erfarenheter eller kritiska synpunkter. Vidare kan man ur ett etiskt perspektiv fråga sig 
om det är möjligt att presentera resultat på ett oidentifierbart sätt om deltagarna hade 
berättat saker som var starkt utmärkande för dem som person. Har jag som forskare 
förmågan att avgöra när resultatet har skrivits om till tillräckligt neutral form, vid ett så 
pass litet urval? 

Intervjuguiden är framtagen utifrån ett  axplock av olika tidigare nämnda teorier  om 
organisationskultur.  För  att  konkretisera  begreppet  kultur  och  göra  det  mer 
diskussionsbart bröts ämnet ner till välkända begrepp som dessa teorier tar upp och som 
medarbetarna  skulle  kunna ha  möjlighet  att  relatera  till  verkligheten.  Frågorna  som 
rörde self-efficacy är inspirerade av enkäter som används för att undersöka detta ämne 
(se bilaga 1). Därmed bedöms intervjuguiden som datainsamlingsmaterial ge studien 
hög validitet.  Företagskulturens påverkan på medarbetares beteende,  värderingar och 
uppfattning  om sig  själva  är  dock ett  komplext  ämne som till  viss  del  inte  går  att 
förklara i en intervjusituation på grund av att det delvis sker på en omedveten nivå. 
Inför framtida studier kan man tänka sig att det här skulle kunna undersökas genom 
exempelvis observationsstudier. Det skulle ge en möjlighet att undersöka hur kulturen 
påverkar medarbetarna i deras naturliga miljö (Breakwell,  Hammond, Schaw, Smith, 
2008). Det finns dock etiska motsättningar även med detta metodval. Framför allt på 
grund av att man inte har möjlighet att leva upp till Svenska Vetenskapsrådets (2011) 
fyra  riktlinjerna  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  samt 
nyttjandekravet (Gustavsson, Hermerén, & Petterson,  2011).  Väljer  man istället att i 
framtiden  undersöka  ämnet  genom  intervjuer,  bör  man  vara  medveten  om  vilka 
begränsningar det kan innebära att få svar gällande personers psykologiska processer 
och  påverkan  som kanske  sker  utan  att  personen  är  medveten  om det.  Vidare  bör 
påpekas  att  organisationskulturer  alltid  är  unika  i  sitt  slag,  även  om  det  går  att 
identifiera en del likheter, arbetsplatser emellan. Därmed går det inte att  generalisera 
den här studien till hur andra företags kulturer påverkar medarbetarna. Ett så pass litet 
deltagarantal innebär också att resultatet inte kan generaliseras till någon större grupp, 
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utan skall ses som en typ av beskrivning.

Sammanfattningsvis  kan man förklara  att  den här  studien,  som avsåg att  undersöka 
organisationskulturens psykologiska effekter på medarbetarna, gav en beskrivning av att 
kulturen  gör  att  man  som  medarbetare  dras  med  i  det  arbetstempo  som  finns  på 
arbetsplatsen, att man förhåller sig till sina kollegor enligt de normer som finns samt att 
man strävar efter att leva upp till det rådande idealet. Hur man reflektera kring sin egen 
påverkan av kulturen varierade mellan deltagarna. Huruvida normer och förväntningar 
kring  vad  man  skulle  prestera,  innebar  en  sporre  eller  en  press,  rådde  det  delade 
meningar om. Vidare ansågs den direkta kopplingen mellan kultur och self-efficacy var 
svår att fastslå för medarbetarna. Det kan dels tänkas bero på en ovana i att ta ett steg 
tillbaka  och  reflektera  över  den  kultur  man  befinner  sig  mitt  i,  dels  på  att  denna 
koppling kan tänkas förekomma på ett omedvetet plan. 
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Bilaga 1

Intervjuguide 

• Berätta om din roll här på företaget samt hur länge du har varit här.

• Vad tänker du på när jag säger ordet ”företagskultur”?

• Hur skulle du beskriva kulturen här på X?

• Vad skulle du säga att det finns för uttalade värderingar på företaget?

• Känner du att du vet vad som förväntas av dig som medarbetare?

• Vilka förväntningar finns det på dig?

• Hur skulle du beskriva stämningen/det sociala klimatet på din avdelning?

• En norm är något alla gör (eller inte gör) utan att det är uttalat (ex. ställer in sin kaffekopp i 
diskmaskinen).

Vad skulle du säga att det finns för normer kring hur man ska vara eller bete sig här på X?

• Hur påverkas du av de här normerna?

• Finns det ett ideal för hur den ”perfekta X-medarbetaren” skall vara?

• Är det ett ideal du försöker leva upp till?

• Känner du att du kan vara dig själv på jobbet?

• Är det några delar av kulturen du har svårt att ta till dig?

• Har du någon gång känt att du inte passar in på X?

• Hur tror du att X:s kultur påverkar ditt sätt att tänka och resonera?

• Hur har det sättet förändrats sedan du började här?

• Hur har du i någon annan bemärkelse förändrats sedan du började 
här?

• Vad upplever du att du får för respons från din chef eller från ledningen om du kommer med 
ett förslag?

• Har du någon gång haft en idé, som du trott på, men ändå valt att inte framföra den? 

• Varför?

• Har du någon gång ändrat din inställning till något för att du vill ”passa in” i gruppen eller 
här på företaget?



• Har du någon gång känt dig missförstådd när du har lagt fram ett förslag?

• Hur upplever du att det är att kommunicera uppåt i organisationen?

• Känner du som medarbetare att ledningens uttalade värderingar stämmer med verkligheten 
och hur man arbetar i praktiken?

• Om du tänker tillbaka på vad du fick för intryck av X på din första intervju eller på 
introduktionen, stämmer det med hur du upplever företaget idag?

• Har du upplevt att din tro på dig själv har påverkats sedan du kom till X?

• Vad tror du att det beror på?

• Känner du dig trygg i din roll här? (Att du klarar av den)

• Hur upplever du att du kan hantera svårigheter som uppstår på jobbet?

• Är du ibland rädd för att misslyckas med det du tar dig för?

• Hur upplever du att man blir bemött här om man har gjort fel eller misslyckats med något?

• Hur känner du inför att ta risker i arbetet?

• Upplever du att du får stöd från kollegorna när du antar en utmaning eller en svår uppgift?

• Vad känner du för stöd från din chef?

• Vad har du fått för bemötande när du har lyckats bra med något? (Från kollegor, din chef, 
ledningen)

• Upplever du att de som jobbar här som regel har stark tro på sig själva och sin förmåga?

• Hur påverkas du av detta?

• Upplever du att din tro på dig själv färgas av kulturen här?

• Är det någonting annat kring kulturen på X som du har reflekterat över?

• Övriga tankar eller funderingar?


