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Sammandrag 

Intresset för organisationskultur har varit stort under de senaste tre decennierna. Detta på 

grund av att framväxten av en global marknad bidragit till att företag behöver locka till sig 

och behålla rätt medarbetare. Därtill har den tekniska utvecklingen och en expansiv IT-

bransch, med kunskap och innovation som framgångsnyckel, lett till att många företag i IT-

branschen använder organisationskultur för att lyckas. Organisationskulturens ideologier och 

värderingar används således som en kompletterande styrform till övriga styrformer inom före-

taget. Organisationskultur kan även ses som en beskrivning av upplevda värderingar och vis-

ioner. En problematik är att motsättningar mellan företagets officiellt uttryckta organisations-

kultur och medarbetarnas upplevelse av kulturen kan uppstå, vilket leder fram till studiens 

syfte: att mot bakgrund av organisationskultur i allmänhet, undersöka organisationskulturen i 

IT-konsultföretag, för att ta reda på hur den ser ut och om det finns motstridigheter. Av detta 

syfte följer studiens frågeställning: Hur ser organisationskulturen ut i ett IT-konsultföretag, 

hur upplevs den av konsulter samt finns det några motstridigheter mellan den upplevda kul-

turen och företagets officiellt uttryckta organisationskultur? Studiens empiriska material utgår 

från kvalitativa intervjuer med sex konsulter inom ett IT-konsultföretag. Det teoretiska ram-

verket utgår från organisationskultur i allmänhet och Castells resonemang om Internetkulturen 

i synnerhet. Slutsatser samstämmiga med tidigare forskning på området är: (1) subkulturer 

finns inom konsultavdelningen. (2) Konsulterna upplever att IT-konsultföretagets kultur skap-

as av konsulterna. (3) Konsulternas upplevda kultur genomsyras av gemenskap, individual-

ism, belönings- och bestraffningssystem, lärandekultur och kunskapsbaserad hierarki. Slutsat-

ser som kan bidra till forskningsfältet av organisationskultur inom IT-konsultföretag, är: (1) 

motstridigheter finns inom företagets officiellt uttryckta kultur samt emellan dess och konsul-

ternas upplevda kultur (2) IT-konsultföretagens organisationskultur präglas av Internetkul-

turen. Med relativt få studier inom organisationskultur i IT-konsultföretag, vore det en fördel 

att utöka dessa studier till mer longitudinella studier, för att se hur internetkulturens prägel på 

upplevd organisationskultur förändras över tid. 
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1. Inledning 

Ett välkänt faktum är att den tekniska utvecklingen ökat i samhället sedan förra seklet. Ett 

område där tekniken förändrats snabbt är IT-branschen. När miniräknarrevolutionen kom på 

70-talet fick barn inte använda miniräknare i skolan. I början av 80-talet när mobiltelefonerna 

kom var det endast tillgängligt för ett fåtal människor. Idag har människor ofta flera mobilte-

lefoner, surfplattor och datorer. Även många skolbarn i låg- och mellanstadiet har tillgång till 

miniräknare, mobiltelefon och surfplattor. Statistisk för Svenskars internetanvändning från 

2014 visar att nästan 80 % av befolkningen mellan 16-85 år använder internet nästan varje 

dag. De som använder internet mest är personer mellan 12-24 år där 90-100 % använder in-

ternet nästan varje dag (SCB, 2014). I världen fanns det år 2014 nästan tre miljarder interne-

tanvändare, vilket är ca 40 % av jordens befolkning (ITU, 2014).  

 

Det stora användandet av internet kan bero på att många stora IT-företag som exempelvis 

Apple, Google, Microsoft, Facebook och Skype, som började som idéer och så kallade ga-

rageföretag, har utvecklats och vuxit med enorm kraft till multinationella IT-företag. Men det 

kan också bero på att människor anpassat sig till den tekniska utvecklingen och de snabba 

förändringarna. Att tala om förändringar och påstå att vi lever i en ständig samhällsförändring 

är dock inte alltid sant. Visserligen har tekniken och Internet bidragit till många nya möjlig-

heter, men det betyder inte att hela samhället förändrats för det. Trots ett stort förändrings-

tryck är många delar i samhället oförändrade och stabila, exempelvis mode, industrin, expor-

ten och 40-timmars arbetsvecka (Ahrne, 2007:15–17). 

 

För att behålla konkurrenskraften, i en bransch där tekniken snabbt förändras, behöver företag 

inom IT-branschen locka till sig och behålla rätt medarbetare och kunder. Det har lett till att 

många IT-företag valt att marknadsföra sig med och försöka påverka sina medarbetare genom 

en stark organisationskultur. Denna organisationskultur uttrycks genom starka ideologier och 

värdeord på företags hemsida och i sociala medier och används som en kompletterande styr-

form till andra mer ekonomiska och mätbara styrformer. Syftet med organisationskulturen är 

att kunder och i synnerhet medarbetare ska kunna identifiera sig med företaget och 

dess värderingar. Därtill ska den utveckla och sprida kompetens inom organisationen samt 

skapa lojalitet, gemenskap och motivation (Alvesson, 2002:6-7).  
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Det finns dock en risk att de officiellt uttryckta kulturella värdeord och ideologier, som före-

taget ämnar påverka och styra sina medarbetare med, inte är samma kultur som medarbetarna 

i företaget upplever. En sådan kollidering kan leda till problem för såväl företaget som med-

arbetarna och kunderna. Därför skulle det vara intressant att ur ett sociologiskt perspektiv 

undersöka hur medarbetare i IT-företag upplever kulturen inom organisationen och konstra-

tera den gentemot företagets officiellt uttrycka organisationskultur. Det leder fram till denna 

studies syfte och frågeställningar. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att, mot bakgrund av organisationskultur i allmänhet, undersöka 

organisationskulturen i IT-konsultföretag, för att ta reda på hur den ser ut och om det finns 

motstridigheter.  

1.2. Frågeställning 

Hur ser organisationskulturen ut i ett IT-konsultföretag, hur upplevs den av konsulter samt 

finns det några motstridigheter mellan den upplevda kulturen och företagets officiellt ut-

tryckta organisationskultur?  

1.3. Avgränsning 

På grund av ett brett forskningsfält inom organisationskultur har författarna valt att avgränsa 

studien till att undersöka organisationskultur i IT-branschen, vilket innebär att andra 

branscher bortses. Med IT-bransch syftar denna studie till företag som inriktar sig på att ut-

veckla och sälja informationsteknologiska tjänster och produkter. Ett IT-konsultföretag har 

valts för en fallstudie, vilket avgränsar studien från andra IT-företag. Studien avgränsas ytter-

ligare till att endast undersöka en konsultavdelning och dess konsulter inom IT-

konsultföretaget. Med utgångspunkt i det undersökta IT-konsultföretaget avser en IT-konsult i 

denna studie en individ som är anställd hos ett IT-konsultföretag men som arbetar för eller 

erbjuder tjänster till kunder i en eller flera av en rad informationsteknologiska specialfält. Ge-

nerellt finns det två typer av IT-konsulter: resurskonsulter och rådgivande konsulter. Pro-

grammerare är generellt resurskonsulter och arbetar ofta i projektform. Resurskonsulten är en 
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extra resurs till kunden. Rådgivande konsulter har expertkunskap och hjälper främst kunden 

med problemlösningsrelaterade IT-frågor och arbetar ofta individuellt. Resurskonsulter och 

rådgivande konsulter finns inom arbetsområden som: systemutveckling, arkitektur, prestanda-

test, projektledning, där det vanligaste är programmerare. 

1.4. Disposition 

Studien inleds med en presentation av företaget och dess officiellt uttryckta kultur följt av en 

teoretisk bakgrund och tidigare forskning som redogör för organisationskulturens uppkomst 

och olika perspektiv på användning och definition av begreppet, tidigare forskning inom IT-

företag samt teori om organisationskultur ur ett IT-perspektiv. I efterföljande metoddel ges en 

beskrivning över val av forskningsdesign, hur respondenterna selekterats till undersökningen 

och hur intervjuerna utförts. Här återfinns också forskningsetiska aspekter och metodologiska 

överväganden. Därefter följer en resultatanalys där studiens sex intervjuer sammanställts och 

de mest relevanta resultaten presenteras och analyseras utifrån studiens syfte och frågeställ-

ningar. Studien avslutas med en kort sammanfattning, slutsatser och några slutliga kommenta-

rer om framtida forskning. 

2. Företagspresentation  

Nedan presenteras det undersökta IT-företagets officiellt uttryckta kultur med dess värdering-

ar och visioner. Presentationen baseras på information från företagets hemsida och har kom-

pletterats med material från företagspresentation och dokumentation från chef för konsultav-

delning och chef för personalavdelning. För att bevara företagets anonymitet kan källor till 

nedan presentation inte redovisas. 

 

IT-företaget är börsnoterat och har över 10 000 anställda utspridda över hela Norden. Vision-

en är att inte bara bli Nordens ledande IT-tjänsteföretag utan även det bästa. Avdelningen som 

denna studie undersöker är belägen i Stockholm och består av 200 anställda som tillsammans 

erbjuder tjänster inom affärsområden som strategi, affärsutveckling, processoptimering, IT-

styrning och ledning, ändrings- och innovationsledning samt projektledning. Konsultavdel-

ningen eftersträvar kundnöjdhet genom erfarenhet, väl genomtänkta metoder och genom för-



 

 4 

väntningar på att konsulterna ska agera involverande och bidra med kompetensöverföring till 

kundföretagen. 

 

Efter företagsförvärv beslutade ledningen att skapa en gemensam värdegrund för att styra hela 

företaget mot gemensamma mål. Detta skedde i samband med bytet av bolagsnamn, för några 

år sedan. Ledningen bjöd in medarbetare till att gemensamt skapa nya värderingar genom 

både workshops per avdelning och gemensam avslutningskonferens i samband med namnby-

tet.  Från företagets sida uttrycktes att det var ”obligatoriskt, men inte tvingande att med-

verka”, vilket är motsägelsefullt, men det bidrog till att anställda medverkade även om det var 

på fritiden. Den nya visionen blev: “Omfamna oändliga möjligheter”. 

 

Sedan namnbytet har företaget inlett en process av kontinuerlig bearbetning av värderingarna. 

Varje medarbetare har involverats i implementeringen av värderingarna och har egna värde-

ringsuppgifter för att undvika att värderingarna ska förbli tomma ord. Företaget uttrycker för-

väntan att samtliga medarbetare delar visionerna och dagligen strävar efter att skapa mervärde 

för kunderna till nytta för samhället. Därtill uttrycker företaget en önskan om att bli ett mer 

kundorienterat företag. De nya värderingarna som skapats är: förutse behov, agera över för-

väntan, agera tillsammans och stärka och inspirera. Företaget uttrycker en förväntan på med-

arbetarna att dessa värderingar ska genomsyra hela organisationen genom att dessa ska karak-

tärisera medarbetarna, beslut, handlingar och mål. Hur detta ska ske uttrycks aldrig direkt av 

företaget. Förutse behov inkluderar förväntningar på att medarbetare ska visa kund- och 

branschförståelse, vara tillgängliga, ställa upp, förutse möjligheter, föreslå förändring och visa 

respekt. Agera över förväntan innebär förväntningar genom att medarbetarna ska sträva efter 

utmärkthet, våga tänka annorlunda, utmana konventioner, skapa framtiden och lita på sina 

förmågor och styrkor. Agera tillsammans innebär förväntningar genom att medarbetarna ska 

skapa ett nära och effektivt samarbete med kund, dela insikter, sträva efter kontinuerlig fort-

bildning, skapa starka och entusiastiska grupper, vara nyfiken, öppen och ha roligt. Stärka och 

inspirera innebär förväntningar som att medarbetarna ska dela sin energi och idéer med andra, 

vara öppen för nya idéer, lita på sina kollegor, ta initiativ och fullgöra uppgiften.  

 

Förutom den kontinuerliga processen av visioner och värderingar bland befintliga anställda 

introduceras nyanställda in i den gemensamma värdegrunden. Detta görs genom en introdukt-

ionskurs i början på anställningen. Därtill sprids visionen och värdegrunden av respektive 

gruppchef vilka har fortbildat sig med en två-dagarskurs kring organisationskultur. Därutöver 
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påminns medarbetarna om de fyra huvudvärderingarna på interna möten, kurser, intranät, 

hemsida och i informationsmail samt annan intern dokumentation.  

 

Ovan presentation av företaget och dess officiellt uttryckta kultur har presenterats för att fort-

sättningsvis ge läsaren en bättre förståelse för hur ledningen försöker styra företaget med hjälp 

av uttryckta ambitioner och en gemensam värdegrund. I nedan resultatdiskussion kommer vi 

att referera till ovan företagspresentation, som företagets uttryckta organisationskultur, för att 

den är del i den empiriska grunden som vi ämnar jämföra mot medarbetarnas upplevda orga-

nisationskultur, för att undersöka om det finns några motstridigheter mellan dessa.  

3. Teori och tidigare forskning 

Eftersom begreppet organisationskultur är ett mycket komplext begrepp med många innebör-

der och med ett användningsområde som är svårt att studera, kommer författarna att i följande 

teori- och tidigare forskningsavsnitt försöka reda ut vad begreppet organisationskultur inne-

bär, hur det uppkom och hur det används. Författarna kommer belysa om organisationskultur 

kan ses som en styrform eller beskrivning och om det består av kognitiva system eller över-

förda handlingar. Därtill kommer tidigare forskning inom IT-företag tas upp för att sedan 

mynna ut i teori om organisationskultur ur ett IT-perspektiv. 

3.1. Organisationskulturens uppkomst 

Både begreppet kultur och organisation är flera hundra år gamla, där båda beskriver sociala 

ordningar. Genom att koppla samman de två begreppen belyses skärningspunkten mellan de 

kulturella och de organisatoriska sociala ordningarna (Smircich, 1983:341). En av de första 

som nämnde organisationskultur var en forskare som år 1956 beskrev organization man som: 

“They are the ones of our middle class who have left home, spiritually as well as physically to 

take the vows of organisation life, and it is they who are the mind and soul of our great self-

perpetuating institutions” (Whyte, 1956:1;2002). Whyte var således tidig med att poängtera 

hur arbetaren inte bara är en fysisk arbetskraft, utan även psykiskt utgör kärnan i organisat-

ioner. Detta synsätt fick dock inte fäste. Det var inte förrän amerikanska forskare blev inspire-

rade av Japanska företagsledare, vilka hade erfarenhet av kulturella faktorer, som forskningen 
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inom organisationskultur exploderade under 1980-talet. Detta eftersom synsättet ansågs vara 

positivt kopplade till global konkurrenskraft (Thompson och McHugh, 2009:159). Sedan dess 

har forskning inom organisationskultur behandlat allt från strategiskt förändringsarbete, i syfte 

att skapa effektiva och produktiva medarbetare, till hur kunskap skapas, sprids och behålls, 

med hjälp av kulturen inom organisationen. 

 

Anledningen till uppsvinget med användandet av organisationskultur har diskuterats genom 

åren. Bland annat har en ny global ekonomi, med ökad konkurrens och mer kundanpassade 

varor och tjänster, diskuterats som en av anledningarna (Edling och Sandberg, 2013:384). En 

annan anledning är hur Internets stora spridning bidragit till nya organisationsstrukturer och 

ett nytt informationssamhälle, vilket bidragit till framväxten av mer kunskapsintensiva arbeten 

och behovet av nya sätt att påverka och styra medarbetarna (Alvesson, 2002:14; Castells, 

2002). Att betrakta dessa samhällsförändringar som något nytt har dock kritiserats. Ahrne 

menar att trots Internet och ny teknik kvarstår gamla samhällsstrukturer som exempelvis 40-

timmars arbetsvecka, industrin och exporten (Ahrne, 2007:15–17). Därtill konstaterar Movitz 

(2013), i en meta-analys av forskning om interaktiva medie arbetare i Sverige,  att medarbe-

tare, som antas vara i hjärtat av denna kunskapsintensiva och konkurrensbaserade era, inte 

lever upp till de idéer som är förknippade med den nya informationsåldern eller ekonomin 

(Movitz, 2013:446). Författarna bedömer denna kritik som trovärdig, dock hävdas att ef-

tersom forskare själva är en del i samhället kommer deras forskning och påståenden om 

huruvida ett paradigmskifte har skett påverka och återspeglas i samhället, detta i liknelse med 

Mertons självuppfyllande profetia (1968). Författarna konkluderar att den tekniska föränd-

ringen i och med Internet har påverkat människors beteenden så pass mycket att en viss för-

ändring av samhället skett, trots att många stabila grundstrukturer kvarstår. 

 

Målet med organisationskultur var att, med hjälp av värderingar och normer, skapa effektiva, 

produktiva och arbetsvilliga medarbetare i mer kunskapsintensiva företag (Alvesson, 2002:14; 

Casey, 1999:175; Kunda, 2006:10) Genom att skapa lojalitet och binda personalen till organi-

sationen, skulle medarbetarna mer eller mindre omedvetet arbeta i linje med organisationens 

krav och mål. Således för att frigöra och behålla medarbetarnas värdefulla kunskap inom or-

ganisationen och minska personalomsättningen. En annan aspekt var att, i en ny föränderlig 

värld med ökad konkurrens, göra det lättare att genomföra förändringar och på så sätt bidra 

till organisationers flexibilitet , vilket skulle betraktas som något bra för företagen rent gene-

rellt (Alvesson, 2002:2, 14; Casey, 1999:175; Thompson och McHugh, 2009:159).  Dock har 
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det framhävts att företags flexibilitet inte alltid är fördelaktig för arbetarna, eftersom det är ett 

dubbeltydigt och relationellt begrepp, vilket för den anställde kan innebära mindre flexibla 

arbetsförhållanden och otrygghet i anställningen (Karlsson, 2006). Organisationskultur kan ur 

detta perspektiv betraktas som ett ytterst maktfullt och tillsynes värdefullt verktyg för företag. 

 

Att använda organisationskultur har kritiserats starkt. Bland annat har styrkan i kulturen ifrå-

gasatts. Det hävdas att många företag kommer att ha en svag kultur där förändringar av värde-

ringar inte märks (Thompson och McHugh, 2009:163). Gideon Kunda (2006) beskriver i sin 

forskning att starka kulturer även har en baksida med risk för manipulation av, och oväntade 

utfall för olika anställda (2006:23). Catherine Caseys (1999) fallstudie i ett multinationellt 

företag kom fram till att begreppen ”familj” och ”team” för med sig mycket komplexa utfall 

där de inte enbart antyder en gemenskap och trygghet, utan även skyldighet och motsättningar 

(1999:175). En annan kritik riktad mot starkt värderingsledda företag är, att om kulturens satta 

värderingar inte stöds eller upprätthålls i praktiken kan motsättningar och svårigheter uppstå 

(Thompson och Findlay, 1999:183, Schein, 2010:27). För att locka rätt medarbetare mark-

nadsförs sig många företag med kulturella värderingar så att medarbetaren kan identifiera sig 

med företaget. Detta har kritiserats för att det snarare bör ses som en företagsidentitet, där 

företagets rykte och märke är det som bidrar till framgångsrika företag (Thompson och 

McHugh, 2009:174). 

 

Summerat, organisationskultur behöver förstås i sin fulla komplexitet och kan inte helt opro-

blematiskt implementeras i en organisation. Insikten av att anställda inte kan behandlas som 

ett tomrum och fyllas med företagets värderingar är av stor vikt (Hofstede, 1980:28–30). För-

fattarna anser att organisationskultur är intressant att studera med anledning av dess förmåga 

att direkt och indirekt påverka medarbetare och företag.  

3.2. Organisationskultur som styrmedel eller 

beskrivning 

Tidigare studier har visat på en tendens att organisationskultur antingen kan ses som en be-

skrivning av den kultur som finns inom företaget eller som olika sätt att styra. Nedan avsnitt 

kommer att försöka klargöra och reda ut dessa två olika synsätt.  
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Det finns flera olika sätt som företag styr med, vilka utgår ifrån att försöka få sina medarbe-

tare att bli mer produktiva, motiverade och effektiva, i syfte att företagen vill vara vinstgi-

vande och konkurrenskraftiga. För att få anställda att uppnå resultatinriktade mål lockar led-

ningen med olika ekonomiska kompensationer i form av belöningssystem. Exempelvis: lön, 

bonusar och förmåner såsom tjänstebil och träningskort. Det finns även olika karriärsystem, 

vilket innebär att företaget lockar med tjänstetitlar, befordringar och en intern arbetsmarknad.  

Kompetensutveckling i form av olika kurser och utbildningsresor lockar anställda också. För 

att se till att anställda når uppsatta resultatinriktade mål, förekommer kontrollsystem i olika 

utförande, exempelvis finns olika uppgifts- och tidrapporteringssystem. Kontrollsystemen 

fungerar på så sätt att om målen inte uppnåtts, erhåller anställda inte heller några extra kom-

pensationer utöver avtalad lön, för sitt arbete, således förekommer även olika bestraffningssy-

stem.  

 

Utöver dessa styrformer har det även blivit populärt att använda organisationskultur som en 

styrform, för att med värderingar, ideologier, symboler, ritualer och jargonger påverka företa-

gets resultat (Thompson och McHugh, 2009:160). Att betrakta organisationskultur som en 

styrform innebär att man ser det som någonting som företaget har, kan kontrollera och för-

ändra. (Gregory m.fl., 2009; Bang, 1999:136; Quinn och Rohrbaugh, 1983; Kunda, 2006:10) 

För att kunna förändra en organisationskultur har olika verktyg tagits fram, således kan en 

modell som delar upp organisationskulturen i fyra delar, för att analysera, diagnostisera och 

förändra befintlig organisationskultur, användas (Quinn och Rohrbaugh, 1983).  

 

Att se organisationskultur som en styrform som ledningen kan laborera med och förändra har 

kritiserats, då det är svårt att med säkerhet fastställa kausalitet mellan kultur och företags 

framgång (Alvesson, 2002:2; Bang, 1999:136; Thompson och McHugh, 2009:165). För att 

uppnå förändring bör istället anställdas normer och värderingar förändras. (Alvesson, 2002:1). 

Kulturen kan inte appliceras på medarbetarna, utan ska ses som en process över tid vilken 

skapas och upprätthålls aktivt av samtliga medarbetare. Det är viktigt att företagen vid rekry-

tering, uppköp av och fusioner med andra företag beaktar medarbetarnas medförda kulturer 

(Hofstede, 1980:24; Thompson och McHugh, 2009:167; Smircich, 1983:347; Wright, 

1994:19). Exempelvis från nationell nivå, olika klasser, generationer och organisationer 

(Hofstede, 1980:249). 
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Utifrån denna kritik bör organisationskultur istället ses som en beskrivning. Det innebär att 

kultur ses som en metafor för livet inom organisationen. Kultur som beskrivning känneteck-

nas av den symboliska mening som kulturella fenomen, såsom beteendemönster, symboler, 

värderingar och jargonger, har för individerna inom organisationen (Alvesson, 2002; Bang, 

1999; Gallivan och Srite, 2005; Hofstede, 1980; Martin, 2002:4; Schein, 2010; Smircich, 

1983:339). Därmed bör organisationskultur förstås i sin fulla komplexitet av att vara någon-

ting som företaget är och inte har (Alvesson, 2002:1; Hofstede, 1980; Schein, 1984; 

Smircich, 1983) 

 

Författarna anser att kritiken riktad mot kultur som styrmedel är befogad. Författarna konsta-

terar därför att, organisationskultur är något som växer fram inom organisationen, tillsammans 

med medarbetarna och deras medförda kulturer. Därför är organisationskulturen inte heller 

lätt att förändra och bör därför ses som en beskrivning av den organisationskultur som finns 

inom organisationen. Utifrån detta konstaterar författarna att i denna studie ska företagets of-

ficiellt uttryckta organisationskultur ses som ledningens försök att styra med kultur och med-

arbetarnas upplevelse av organisationskulturen bör ses som en beskrivning av befintligt orga-

nisationskultur. Eftersom författarna väljer att se organisationskultur som en beskrivning an-

ses organisationskulturen som något svårförändrat och torde då kunna leda till motstridigheter 

mellan företagets officiellt uttryckta kultur – ledningens försök till styrning - och medarbetar-

nas upplevelse av den, vilket även är en av frågeställningarna i denna studie.  

3.3.  Organisationskulturens innebörd 

Att se organisationskultur som en kulturell beskrivning, något som företaget är, säger inte så 

mycket om vad det egentligen innebär. Nedan avsnitt kommer att försöka förklara vad inne-

hållet i den kulturella beskrivningen kan bestå av och hur det kan definieras. 

 

Det finns två dimensioner av hur kultur kan definieras och beskrivas, vilka är överförda hand-

lingar och kognitiva system. Överförda handlingar innebär observerbara händelser och objekt, 

men har kritiserats och bör snarare betraktas som informella eller sociokulturella beteende-

mönster. Således ska det inte ses som kultur, utifrån decennier av forskning (Bang, 1999:22; 

Alvesson, 2002:3). Som flertalet forskare har kommit fram till bör kultur snarare definieras 

som kognitiva system och beskrivas som: värderingar, uppfattningar, meningsfullheter och 

normer som utvecklas och skapas genom att gruppmedlemmar interagerar med varandra och 
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omvärlden. Individers tankar och handlingar vägleds och påverkas, vilket gör det möjligt för 

dem att förstå och hantera sin omgivning. (Bang, 1999:24; Hofstede, 1980:260; Schein, 

1984:3). 

 

De kognitiva systemen bör inte endast beskriva organisationer som helhet, utan det kan även 

avse olika subkulturer inom ramen för den totala organisationskulturen (Thompson & 

McHugh, 2009:167). Subkulturer kan uppstå av följande anledningar: genom geografisk 

spridning, olika arbetsuppgifter och funktioner eller med en annan tydlig avgränsning av en 

grupp från en annan (Bang, 1999:3; Kotter och Heskett, 1992:5; Schein, 1984:5-7).    

 

De kognitiva systemen kan även delas upp i olika nivåer och skilja sig i grad av observerbar-

het och medvetenhet, där värderingar både kan ses som observerbara (Schein, 2010) eller icke 

observerbara (Bang, 1999) eller som strategier där företagets värderingar bör särhållas från de 

upplevda värderingarna (Kotter och Heskett, 1992). Detta eftersom att de inte nödvändigtvis 

stämmer överens med den upplevda kulturen, vilket kan leda till motsättningar och svårighet-

er i implementeringen av såväl strategi som kultur. (Kotter och Heskett, 1992). Således på-

verkas de observerbara beteenden ofta av de gemensamma värderingarna, men beteenden kan 

även påverka värderingarna, vilket därmed kan ses som en ömsesidig påverkan (Bang, 

1999:49; Kotter och Heskett (1992:4).   

 

De olika nivåerna är följande: (1) De observerbara fenomenen (Schein, 2010) består av olika 

kulturutryck såsom: beteendeuttryck - handlingar och uttryckta känslor, verbala uttryck - vär-

deord, språk, jargong och humor, materiella uttryck - saker, kläder, kontorslandskap och arki-

tektur och strukturella uttryck - procedurer, belönings- och bestraffningssystem samt ceremo-

nier (Bang, 1999:49–50,64-75). (2) De normativa värderingarna (Schein, 2010) är sällan di-

rekt observerbara och är själva kulturinnehållet. Det består av normaliserade, sällan ifrågasatta 

meningsfullheter och beteendemönster såsom värderingar, normer, grundläggande antaganden 

och verklighetsuppfattningar (Bang, 1999:49–50,64-75). Det uttrycks ofta i företagsfilosofier 

eller ideologier och ger gruppen vägledning i hur olika situationer ska hanteras, (Schein, 

2010) genom att föredra ett visst ställningstagande i en angelägenhet jämfört med ett annat 

(Hofstede, 1980:19). (3) Den osynliga nivån består av osynliga, grundläggande antaganden 

som är självklara och naturliga för gruppen. Dessa antaganden skapas genom att värderingar 

och normer tillämpas upprepade gånger i gruppen. Det ger individerna en känsla för vilka de 

är, hur de ska förhålla sig till varandra och hur de ska känna. (Schein, 2010:26–29)  
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Summerat, eftersom syftet med denna studie är att, mot bakgrund av organisationskultur i 

allmänhet, undersöka organisationskulturen i IT-konsultföretag, för att ta reda på hur den ser 

ut och om det finns motstridigheter, har författarna främst utgått ifrån de observerbara feno-

menen (Schein, 2010) av kognitiva system vid studiens utformande. Detta eftersom kognitiva 

system fångar medarbetarnas upplevelse, vilket är relevant för denna studies frågeställning.  

3.4. Tidigare forskning inom organisations-

kultur i IT-branschen 

Med anledning av föreliggande studies fokus på IT-företag kommer detta, och nästföljande, 

avsnitt behandla teori och tidigare forskning som fokuserar på kultur inom IT-branschen. 

 

Vid genomgång av litteratur till föreliggande studie har relativt få studier återfunnits, vilka 

behandlar hur organisationskulturen ser ut i IT-företag. Tidigare forskning om konsulter och 

managementkonsulter finns.
1
 Denna forskning är dock inte är relevant eftersom föreliggande 

studie inte ämnar lägga fokus på själva konsultperspektivet. Det finns dock en mängd av tidi-

gare forskning inom kultur och IT, dock behandlar flertalet av dem exempelvis hur kulturen 

inom organisationer kan bidra till en lyckad implementering och användning av tekniska sy-

stem.
2
 Ytterligare områden som framkommit och som även Gallivan och Srite (2005:304) har 

kartlagt i en litteraturgenomgång baserad på forskning av kultur och IT är exempelvis: forsk-

ning som jämför IT-proffs och hantering av mänskliga resurser inom olika länder och forsk-

ning av ledande befattningshavares övertygelser och praxis i samband med IT-ledning. Ef-

                                                 

1 Se exempelvis: Furusten, S. (1996). Den populära managementkulturen: om produktion och spridning av 

populär "kunskap" om företagsledning. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag. Alvesson, M. och Kärreman, D. 

(2004). Interfaces of Control. Tecnocratic and socioideological Control in a labor Management Consultancy Firm. 

Accounting, Organization and Society, Vol. 29, Issue 3-4, pp. 423-444. 
2 Se exempelvis: Cabrera, Á., Cabrera F.E och Barajas, S. (2001).  An empirical examination of the influence of 

organizational culture on knowledge management practices. Journal of Management Information Systems, Vol. 

22, Issue 3, pp. 191-224. Leidner, D.E.  och Kayworth, T. (2006). Review: a review of culture in information 

systems research: toward a theory of information technology culture conflict. Journal MIS Quarterly, Vol. 10, 

Issue 2, pp. 357-399. McDermott, C.M. och Stock G.N. (1999). Organizational culture and advanced manufac-

turing technology implementation. Journal of Operations Management, Vol. 17, Issue 5, pp. 521-533. 

 

 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:451622
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:451622
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tersom tidigare forskning inom dessa områden har tydligt fokus på IT och kultur och inte kul-

tur inom företag i IT-branschen, är de inte relevanta för föreliggande studies syfte och ingår 

därför inte i redogörelsen.   

 

Det intressanta är dock att det, inom forskning av kultur och IT, tycks finnas ett antagande om 

att kultur är viktigt att beakta vid forskning av just IT (Davison och Martinsons, 2003:4-5; 

Gallivan och Srite, 2005:297). En anledning till det är att IT-konsultföretag antas vara i tek-

nisk framkant i en bransch med ständig teknisk förändring. En annan anledning är att IT-

konsultföretagen för att lyckas vara konkurrenskraftiga och ligga i teknisk framkant antas ha 

ett ökat behov av: ett kontinuerligt flöde av nya idéer, en kreativ och innovationsrik miljö, 

nyrekryteringar och kompetensutveckling (Harrington och Guimaraes, 2005:42). En ytterli-

gare anledning är att ledningen antas styra med kultur för att IT-branschen har en snabb tek-

nisk förändringstakt, vilket gör att ledningens behov av att förändra organisationskulturen 

ökar. Detta är anledningen till att studera organisationskultur inom IT-konsultföretag. 

 

Författarna har funnit ett fåtal tidigare forskningar som behandlar kultur inom företag i IT-

branschen. Dessa är relevanta för föreliggande studies fokusområde. Dessa forskningar har 

några år på nacken men på grund av framkomna resultat anser författarna ändå att de är rele-

vanta för denna studie, vilka redogörs för nedan. Med anledning av tidigare forsknings om-

fattning kommer enbart relevanta delar av resultaten och resonemangen återges under gemen-

samma teman nedan.   

 

Individualism - Kulturen inom IT-företagen kännetecknas av en stark individualism, där indi-

viden är kapabel till att ta ansvar för sin egen karriär, göra rätt saker och val för företaget och 

är källan till idéer, initiativ och entreprenörsandan, vilka tillför framgång för företaget 

(Garsten, 1994:76; Kunda, 2006:67, 71; Schein, 2010:41–42). Därtill ska det kreativa flödet 

och den tekniska innovationen innebära ett roligt och lekfullt arbete (Garsten, 1994:71; 

Kunda, 2006:91; Schein, 2010:41–42).  

 

Gemenskap - Kulturen inom IT-företagen präglas också av en gemenskap där företaget be-

traktas som en familj. Där gruppen uppmuntras att vara informella, uttrycka känslor och vara 

känslomässigt involverad i gruppen. (Kunda, 2006:71, 79; Schein, 2010:42). Till gemenskap-

en hör också att alla ska hjälpa till att producera och komma med idéer, vilka sedan är öppna 

för utvärdering och kritik av kollegor (Kunda, 2006:71; Schein, 2010:41–42). Forskningen 
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visar på att gränsen mellan individ och organisation blir väldigt otydlig (Kunda, 2006:76) när 

företagens önskan om självständiga medarbetare kolliderar med företagets ytterligare önskan 

om att medarbetarna även ska ha starka emotionella band till ”familjen” (Garsten, 1994:77). 

Kollegor är viktigast för att göra ett bra jobb (Sandberg m.fl, 2005).  

 

Delaktighet - Ett annat kännetecken, av kulturen inom IT-företagen, var att nätverk och soci-

ala relationer var viktiga (Garsten, 1994:75). Ofta användes sociala aktiviteter i form av såväl 

stora formella festligheter som mindre informella aktiviteter. Detta för att förmedla och för-

stärka normen av den professionella yrkesrollen inom företaget (Kunda, 2006:159). De soci-

ala aktiviteterna användes också för att uppmuntra till kommunikation mellan kollegor, utbyte 

av information och för att öka känslan av tillhörighet inom organisationen (Garsten, 

1994:184).  

 

Resultatstyrning - Ett sista kännetecken som särskilt framhölls i en av studierna var att kul-

turen innehöll flera kund- och marknadsorienterade värderingar. Bland annat genom att för-

säljning av en produkt eller tjänst innebar att man skulle förutse kundens problem och lösa 

dem, att det är marknaden som avgör vilken produkt som är bäst, samt att det är IT-

utvecklaren som vet bäst om produkten är bra eller inte, även om den anställde tycker om att 

arbeta med produkten eller ej (Schein, 2010:42–43). Dock medför brister i förståelse mellan 

kund och IT-utvecklare att nära kontakt med kund är avgörande för tillfredsställande resultat 

(Sandberg m.fl, 2005). 

 

Lärandekultur – Arbetstagare är ständigt i behov av kompetensutveckling och det som inte 

rutinmässigt kompetensutvecklas riskerar att fasas ut och till sist förlora sina jobb, då de inte 

längre förstår det senaste typen av lösningar. Arbetstagare spenderar i snitt tolv timmar på att 

lära sig nytt, där sex timmar går till oavlönad informationssökning. Dock är det inte enbart 

jobb utan även hobby. Lärande genom arbete har högre status än formell utbildning (Sandberg 

m.fl, 2005). 

 

Summerat, från tidigare forskning, kännetecknas IT-företagens kultur av individualism, ge-

menskap, delaktighet, resultatstyrning och lärandekultur. Av relevans för studiens syfte, har 

författarna bland annat utgått från dessa teman i utformningen av studiens analys. 
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3.5. Teori om organisationskultur ur ett IT-

perspektiv 

Genom den tekniska revolutionen växte bland annat Arpanet, ett internet, fram under det kalla 

kriget. Internet skapades genom nätverk av tekniska resurser från staten, ur militär forskning, 

vetenskapliga forskningscentra och ledande universitet med en frihetskultur. (Castells, 

2002:22, 25, 29) Eftersom Internet som kommunikationsmedium gör det möjligt att nå många 

individer, på en utsatt tid över hela världen, oavsett om det handlar om ekonomi, kultur, poli-

tik eller sociala aspekter, har det fått en stor spridning inom i princip alla samhällsområden.  

 

Med anledning av Internets uppkomst har Manuel Castells (2002) skrivit framstående arbeten 

om den nya informationsåldern, horisontellt nätverkande, den specifika Internetkulturen, In-

ternet som kommunikationsmedium och framväxten av nätverksföretag, nätverkssamhälle, 

nätverksstat och en ny ekonomi. Med anledning av studiens syfte att, mot bakgrund av orga-

nisationskultur i allmänhet, undersöka organisationskulturen i IT-konsultföretag, för att ta 

reda på hur den ser ut och om det finns motstridigheter är Castells (2002) arbete relevant. 

Framförallt hans resonemang om den Internetspecifika kulturen. Castells har dock kritiserats 

för hans resonemang om nätverkssamhälle, vilket anses vara för abstrakt, överdrivet, oflexi-

belt samt att teorin bygger på en osäker grund (Holton, 2005: Smith, 2003). Författarnas kritik 

till Castells teori om nätverksamhället är att hans studie bygger på nordamerikanska uppgifter 

och källor, vilket kan leda till en något begränsad synvinkel, med tanke på Internets globala 

spridning. 

 

Eftersom kritiken inte har riktats direkt mot Castells (2002) resonemang om Internetkulturen 

anser författarna det relevant att använda hans resonemang i föreliggande studie av organisat-

ionskultur i IT-konsultföretag. Det är även relevant eftersom Castells menar att Internet inte 

endast är ett datornätverk bestående av miljontals noder utan det är även en kulturell skapelse, 

baserad på en frihets- och öppenhetsideologi där individer ”lär genom produktion” (Castells, 

2002:40). Castells koppling mellan Internet, kultur och lärande tas även upp av Gallivan och 

Srite (2005) som ”ömsesidigt lärande”, och av Harrington och Guimaraes (2005) som ”läran-

dekultur” eller ''kunskapsvänlig kultur''. Oavsett benämning håller de gemensamt med om att 

denna lärandekultur kan vara nödvändig för att kunskap effektivt ska kunna användas inom 

organisationen.  
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Den kulturella skapelsen har kommit att kallas för Internetkulturen och delas således upp i 

fyra delkulturer: den teknisk-meritokratiska kulturen, hackerkulturen, den virtuella gemen-

skapsskulturen och företagarkulturen (Castells, 2002:47) Den teknisk-meritokratiska kulturen 

kännetecknas av vetenskapens öppna kommunikation, granskning av kolleger och innovation-

er där anseendet tillsammans med respekten är viktig för att uppnå auktoritet. Hackerkulturen 

kännetecknas av nätverk av erkända programmerare med spontan arbetsdelning, och samar-

bete kring kreativa autonoma projekt med gemenskapen av en opensource kultur. Friheten att 

skapa, tillägna sig och föra vidare kunskaper leder till en gåvokultur. Den virtuella gemen-

skapskulturen kännetecknas av två värden: värdet av horisontell och fri kommunikation – som 

blivit en symbol för global yttrandefrihet. Det andra värdet är självstyrt nätverkande – vilket 

blivit ett instrument för kollektiv handling, meningsbyggande och organisering. Till sist kän-

netecknas företagarkulturen av att vara en penningkultur med baksidan av arbetsnarkomani, 

där samarbetet mellan tekniska innovatörer och riskkapitalister sker för att tillvarata den makt 

som tekniken inger. I och med den globala verkan som Internet har, finns det ett antagande 

om att ovan nämnda kulturer präglat IT-företags organisationskultur.  

3.6. Summering av teori och tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att organisationskultur både direkt och indirekt kan påverka medarbe-

tarnas handlingar och värderingar. Samtidigt framhäver kritiker att organisationskultur kan 

medföra negativa konsekvenser för individerna, om den kultur som företaget uttrycker inte 

överensstämmer med den kultur medarbetarna upplever. Sådana motstridigheter är just vad 

denna studie ämnar belysa, i och med studiens syfte. För att ta reda det har författarna, utifrån 

den allmänna teorin om organisationskultur, kommit fram till att kultur bör ses som en be-

skrivning. Det är således gruppmedlemmarnas gemensamma tankemönster, idéer och värde-

ringar som definierar kulturen – kognitiva system. Därtill har även en distinktion gjorts där 

företagets officiellt uttryckta kultur betraktas som ett försök till kulturell styrning för att på-

verka medarbetarna. Utöver denna teoretiska bakgrund av organisationskultur i allmänhet har 

författarna funnit intressant forskning och teori med fokus på IT-företag specifikt. Bland annat 

framhålls att IT-företag kännetecknas av både individualism, gemenskap och lärande, med 

stort fokus på delaktighet och resultat. Därtill bidrar Castells resonemang om Internetkulturen, 

vilken består av fyra delkulturer och som förmodas prägla IT-företags organisationskulturer. 
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Sammanfattningsvis anser författarna att ovanstående redogörelse av tidigare forskning och 

teori gör att ett bra avstamp kan tas inför föreliggande studie med syfte att mot bakgrund av 

organisationskultur i allmänhet, undersöka organisationskulturen i IT-konsultföretag, för att ta 

reda på hur den ser ut och om det finns motstridigheter. Det leder vidare till nästa avsnitt som 

presenterar studiens tillvägagångssätt. 

4. Metod och data 

4.1. Metodval 

Utifrån studiens syfte har metodologiska övervägande gjorts för de olika stadierna i studien 

(Kvale och Brinkmann, 2014:147). Ett första steg är att välja en kvalitativ eller kvantitativ 

forskningsansats (Bryman, 2011:39–40), där föreliggande studie antagit en kvalitativ ansats i 

syfte att fånga urvalsgruppens upplevelser av organisationskultur. Kritik har riktats mot att 

studier inom organisationskultur endast tenderar studera de observerbara sociala strukturerna 

(Alvesson, 2002:5). Samtidigt är det de observerbara fenomenen som bör studeras för att se-

dan tolkas och bringa en djupare förståelse av organisationskulturens kärna, vilket även moti-

verar denna studies metodval.  

 

Vidare är denna studie baserad på en tvärsnittsundersökning där resultat baseras på ett enda 

undersökningstillfälle, vilket kan vara till nackdel för att uppnå en djupare bild av organisat-

ionskulturen. Många andra studier inom fältet har också fått kritik för de begränsningar som 

följer med tvärsnittsundersökningar, vilket inneburit att fler longitudinella studier efterfrågats 

(Thompson och McHugh, 2009:166). På grund av tids- och kostnadsaspekter har denna studie 

valts att genomföras med en tvärsnittsundersökning. 

 

Eftersom denna studie undersöker individers upplevelser, har intervjuer bedömts som ett 

lämpligt verktyg för insamling av data. Nackdelar med intervjuer är det kan vara svårt att jäm-

föra respondenters svar med varandra, de är tidskrävande och att forskaren kan påverka re-

spondenterna och därmed styra resultaten. Resultatet kan bli snedvridet och begränsa möjlig-

heten till generaliserbarhet (Bang, 1999:165). Dock har intervjuer fördelarna som kan ge ut-

rymme för respondentens egna språk, begreppsdefinitioner och verklighetsuppfattning. Därtill 
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kan forskaren ställa följdfrågor, reda ut oklarheter och få en djupare förståelse. Framförallt 

semistrukturerade intervjuer har kommit att användas i kvalitativa studier inom sociologi, 

antropologi och psykologi (Davies, 2008:106). Ytterligare framhävs semistrukturerade inter-

vjuer som användbara inom studier om organisationskultur (Alvesson, 2002; Bang, 1999; 

Schein, 2010). Utifrån fördelarna med semistrukturerade intervjuer har denna studie valt att 

använda dessa som datainsamlingsmetod. Det innebär att intervjuer genomförts där samma, i 

förväg sammansatta, frågor ställs till samtliga respondenter, vilka sedan kompletterats med 

följdfrågor utifrån intressanta och relevanta svar.  

4.2.  Urval 

Eftersom studien är inriktad på IT-branschen behövdes tillträde till en lämplig organisation. 

En av författarna hade en kontakt på ett IT-konsultföretag (vilket diskuteras i 4.6 Metoddis-

kussion). Det valda IT-konsultföretaget är ett stort multinationellt företag i Norden. Till skill-

nad mot många andra IT-konsultföretag har detta företag växt genom att köpa upp mindre IT-

konsultföretag och därmed inbringat mindre företags organisationskultur. Företaget beslutade 

för några år sedan att skapa en gemensam vision, vilken uttrycks i värdeord och syftar till att 

ena spridda värderingar och visioner. Därmed ansåg författarna att detta företag var intressant 

att studera utifrån ett organisationskulturellt perspektiv. Genom kontakten på IT-

konsultföretaget skapades en kontakt med avdelningschefen som godkände studien och 

släppte in författarna i verksamheten. Avdelningschefen gav författarna information om orga-

nisationsstrukturen inom avdelningen och kontaktinformation till alla 200 anställda inom kon-

sultavdelningen. Avdelningen är uppdelad i 8 grupper med minst 20 personer i varje grupp.  

 

I informationen från avdelningschefen framgick namn, anställningsdatum- och tid, kontakt-

uppgifter och grupptillhörighet för samtliga anställda inom konsultavdelningen. För att ta 

hänsyn till möjligheten att konsultavdelningen kunde ha subkulturer inom avdelningen (Kot-

ter och Heskett, 19992:5) valdes två befintliga grupper ut. Med anledning av Scheins kriterier 

för förekomst av kultur: tid gruppen spenderat tillsammans och att nya medlemmar har till-

kommit gruppen (1984:5-6), valdes en grupp med medarbetare som hade kort anställningstid, 

och en grupp med lång anställningstid. Eftersom gruppchefen kan ha en avgörande roll för 

organisationskulturens överlevnad och reproduktion (Schein, 1984:87) kontrollerade förfat-

tarna även för hur länge gruppernas chef varit anställd. Praktiskt nog stämde gruppchefens 

anställningstid överrens med respektive grupp.  
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Efter att de två grupperna (kort respektive lång anställningstid) valts ut, gjorde författarna ett 

obundet slumpmässiga urval inom respektive grupp. Istället för ett obundet slumpmässigt 

urval kunde ett mer systematiskt urval ha valts. Dock ansåg författarna att ett systematiskt 

urval inte var lämpligt med anledning av att det skulle kunnat bidra till skevhet i urvalet 

(Bryman, 2011:185), eftersom en av författarna hade en tidigare kontakt på företaget, vilket 

bidrog till beslutet att göra ett så slumpmässigt urval som möjligt. Det är även en önskvärd 

urvalsmetod för att undvika att urvalet är manipulerat (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 

2011:42). Det obundna slumpmässiga urvalet genomfördes inom respektive grupp, där re-

spondenter valdes genom slumpmässigt valda slutsiffror i mobiltelefonnummer. Totalt valdes 

8 personer, 4 personer i respektive grupp, ut. Två respondenter, en manlig och en kvinnlig, 

ville inte medverka i studien vid tillfrågan. Totalt intervjuades 6 anställda, 3 personer i var-

dera grupp. Dock kan vi inte veta om det snedvridit resultatet men att det är viktigare att che-

fer uteslutits ur urvalet eftersom denna studie inriktar sig på medarbetarnas upplevelser har 

personer som på ett eller annat sätt har en chefsroll uteslutits i urvalsprocessen. För att mini-

mera risken att chefer och övrig personal skulle kunna identifiera respondenterna skedde hela 

urvalsprocessen helt utan chefernas inblandning och all kommunikation skedde direkt med 

respondenterna (se diskussion av nackdelar i 4.6 Metoddiskussion).  

4.3. Operationalisering & datainsamling 

Utifrån Scheins (2010) första nivå, de observerbara fenomenen och Bangs (1999:49–50, 64-

75) kulturuttryck för kognitiva system, utformades lämpliga teman: Flexibilitet, tillgänglighet 

och delaktighet, gruppsammansättning och värderingar, jargonger och språkbruk, status och 

hierarkier, feedback och karriärsystem, samt problem- och situationshantering. Under dessa 

teman skapades en lång lista med frågor, situationer, fenomen och relationer. Med vald metod 

i åtanke gjordes därefter noga överväganden av vilka frågor som var lämpliga, hur de skulle 

utformas och om de fångade det som avsågs undersökas. Dessa överväganden var av stor vikt 

för validiteten i studien (Kvale och Brinkmann, 2014:296). Intervjufrågor och eventuella 

följdfrågor ämnade rikta intervjupersonernas svar mot önskat ämne utan att leda, vinkla eller 

påverka svaren (Kvale och Brinkmann, 2014:107, 295). Rent praktiskt eftersträvades detta 

genom att inte uttrycka egna åsikter eller uppfattningar i ämnet eller att försöka fylla i respon-

denternas svar (Davies, 2008:107). För att undvika spekulativa förklaringar på ”varför” något 

är som det är eller ”varför” vissa beteenden är mer eller mindre vanliga, formulerades inter-
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vjufrågorna som: ”hur upplever du…”, ”på vilket sätt…” eller ”vad händer…” (Kvale och 

Brinkmann, 2014:175). Intervjuerna genomfördes på en plats som respondenten valt ut: kon-

ferensrum, hos kund eller på café. Respondenterna fick välja plats eftersom det var viktigt att 

de skulle känna sig bekväma i den miljö som valdes. (Se diskussion av konsekvenser av det 

fria valet i avsnitt 4.6 metoddiskussion). För att undvika tillrättalagda och anpassade svar till-

delades inte respondenterna intervjufrågorna i förväg. I avsikt att eftersträva tillförlitliga stu-

dieresultat deltog båda författarna vid samtliga intervjutillfällena. På så sätt minimerades ris-

ken att respondenternas svar skulle variera med anledning av vem som intervjuade (Davies, 

2008:295). 

4.4.  Databearbetning 

En respondent godkände inte att bli inspelad under intervjun, anledningen var att responden-

ten inte ville riskera att inspelningen hamnade på sociala medier eller skulle kunna spåras på 

annat sätt. Situationen löstes genom att den ena författaren förde anteckningar medan den 

andra ställde frågor. Eftersom författarna kan ha antecknat fel under intervjun och därmed 

analyserat svar som skiljer sig åt från respondenternas genuina svar (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2011:52), kan respondentens nekande till inspelning inverkat negativt på resultatet. 

Fördelen att respondenten kunde känna sig trygg och bidra med genuina svar anses dock 

överväga de negativa (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:53). Övriga respondenter god-

kände dock inspelning, vilka sedan även transkriberades. För att minimera risken att olika 

frågor ställdes till respondenterna och således riskera få väldigt olika svar, deltog båda förfat-

tarna vid samtliga intervjutillfällen. Fördelen med att vara två under intervjun är att båda får 

samma information samtidigt, att den ena helt kan fokusera på intervjusituationen och att den 

andre kan anteckna miljön (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011:52).  

 

Som ett första steg i kodningsprocessen skapades ett matrisschema i Excel, i syfte att ge en 

samlad uppfattning om gemensamheter och skillnader mellan respondenterna. Varje respon-

dents transkriberade svar sorterades efter ovan beskrivna deduktivt skapade teman (se 4.3 

operationalisering & datainsamling). Därefter kodade, analyserade och sammanställde båda 

författarna separat alla respondenters svar, för att sedan reducera materialet genom att sum-

mera likheter och skillnader mellan de två utvalda grupperna (Bryman, 2011:202). Slutligen 

jämfördes forskarnas analyser mot varandra för att diskutera likheter och skillnader per grupp 

såväl som mellan samtliga respondenter. Därtill har även skriftligt material om företagets of-
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ficiellt uttryckta organisationskultur sammanställts och analyserats i ett matrisdokument. Uti-

från empirin skapades induktivt nya teman. Efter att tematiserat tidigare forskning, av IT-

företag, användes dessa teman tillsammans i en lista med de induktivt skapade teman i ana-

lysen av det empiriska materialet, vilka återfinns i resultatdiskussionen. De första och tidigare 

nämnda deduktivt skapade teman, utifrån organisationskultursteorin i allmänhet, användes 

inte i analysen utan enbart som verktyg för att utforma studiens intervjufrågor. 

4.5. Forskningsetiska aspekter 

Inom ramen för denna studie har samtliga, av Vetenskapsrådet sammanställda, huvudkrav 

aktualiserats. Vetenskapsrådets (2002) krav på information, samtycke, nyttjande och konfi-

dentialitet. Syftet med dessa är att de tillsammans ska vägleda forskaren i dess förhållande till 

undersökningsdeltagarna. I enlighet med informationskravet har respondenterna via e-post 

och i samband med intervjun erhållit information som täcker samtliga av Vetenskapsrådets 

huvudkrav. Informationen innehöll studiens syfte samt att medverkan är frivillig och möjlig-

het till att när som helst avbryta sin medverkan i studien. Det som dock inte poängterades för 

respondenterna var att en jämförelse skulle ske mellan företagets officiellt uttryckta kultur och 

respondenternas upplevelse av den. Detta gjordes för att undvika tillrättalagda svar med en 

påverkan på respondenternas syn av den upplevda organisationskulturen. Samtyckeskravet 

har uppfyllts genom att medverkan i studien är frivillig och att avdelningschefen godkänt att 

studien får genomföras inom avdelningen. Genom att säkerställa och bekräfta att inkomna 

uppgifter från respondenterna enbart kommer att användas i denna studie har även nyttjande-

kravet uppfyllts. Det kanske viktigaste huvudkravet i denna studie är konfidentialitetskravet. 

Eftersom studien undersöker något som sker på respondenternas arbetsplats var det av största 

vikt att klargöra att intervjuarna är belagda med tystnadsplikt, och att all kommunikation med 

respondenterna skett direkt med dem, utan chefer eller obehörigas medverkan. Denna studie 

kommer också tilldelas de medverkade och berörda som önskar ta del av dem. Det var av stor 

vikt att respondenterna kände sig helt trygga med att personuppgifter och känslig information 

inte kunnat hamna i arbetsgivaren eller obehörigas händer och riskera att försätta responden-

ten i en prekär situation.  
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4.6.  Metoddiskussion 

En vanlig invändning mot intervjuer är att studiens resultat baseras på ett fåtal intervjuer där 

de individer som valts ut är avgörande för utfallet. Bang framhäver att för studier om organi-

sationskultur är huvudsaken att intervjupersonen bör ha medverkat i kulturen i minst ett år, för 

att intervjupersonen ska ha blivit ”kulturiserad” (Bang, 1999:163). Respondenterna i denna 

studie har varit anställda längre än ett år, dock var några utpositionerade hos kunder vilket 

problematiserar deras upplevelse av företagets kultur. Att ha få respondenter påverkar också 

möjligheten att kunna generalisera till större organisationer (Kvale och Brinkmann, 

2014:310), är kvalitativa metoder över lag kritiserade för problematiken med överförbarhet 

(Bryman, 2011). Generaliserbarhet är inget denna studie gör anspråk på, dock skulle ett större 

urval än vad som är möjligt inom denna studies omfattning, vara gynnsamt för studiens över-

förbarhet. En annan vanlig metod inom kulturforskning är kvantitativa metoder, eller att kom-

binera olika datainsamlingsmetoder och på så sätt väga upp svagheter i den ena metoden med 

styrkor i en annan (Bang, 1999:161). Exempelvis framhåller Schein (1984) att observationer 

är ett positivt komplement. För att få en än bättre helhetsbild av företagets kultur skulle denna 

studie med fördel kompletterats med observationer, men med hänsyn till studiens omfattning 

gick detta inte att genomföra. Istället kompletterades intervjuerna med information från det 

undersökta IT-konsultföretagets officiellt uttryckta kultur. 

 

Att kontakten till IT-företaget är närstående till en av författarna kan innebära olika problem 

för studiens resultat och anonymitet. Bland annat eftersom författaren kan ha blivit färgad av 

den närståendes åsikter. Omedvetet kan författaren också ha minimerat eventuella negativa 

resultat, eller vridit resultaten till den närståendes förtjänst. I förlängningen kan det leda till att 

resultaten blir missvisande och felaktiga, och därmed inte anses vara trovärdiga eller överför-

bara till motsvarande fält. Med god medvetenhet om dessa risker har författarna därför vidta-

git flertaget åtgärder. Att den andra författaren inte har någon relation eller koppling till var-

ken kontakten eller företaget anses positivt.  Studien fokuserar inte på den grupp som kontak-

ten arbetar inom, vilket minskar eventuellt riktade eller påverkade resultat. Eftersom att emot-

ionella och maktfyllda kopplingar kan ha funnits mellan den ena författaren och kontakten, 

har författarna uteslutit ett kedjeurval. Författarna har också varit tydliga i kommunikationen 

till ledning, chefer och kontakten att all kontakt sker direkt mellan respondenter och författare. 

Under studiens gång har kontakten även undanhållits information kring studiens utförande. 

Trots dessa åtgärder kan resultatet ändå ha blivit påverkat eftersom författaren omedvetet kan 



 

 22 

ha velat skydda den närstående och dennes företag. Således även indirekt påverkat den andra 

forskaren om detsamma. Dock hävdar författarna att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att 

minimera dessa eventuella effekter, och att resultaten i sin helhet ändå kan anses tillförlitliga 

och att viss överförbarhet kan ha uppnåtts till andra företag inom IT-branschen.  

 

På grund av risken att chefer och övrig personal skulle kunna identifiera respondenterna, 

skedde all kommunikation direkt med respondenterna. Därtill anser författarna att möjligheten 

att lokalisera de 6 intervjuade personerna är ganska liten, detta med anledning av att 3 perso-

ner tillhör en grupp som består av minst 20 personer och som i sin tur dessutom tillhör en av-

delning på ca 200 personer. Dock kan respondenter setts gå iväg på intervju av chefer eller 

kollegor och såldes identifierats. Att intervjuerna skedde på olika platser kan ha påverkat re-

sultaten negativt eftersom olika intervjusituationer kan påverka respondenterna på olika sätt. 

Dock bedömer författarna att respondentens fria val av miljö haft ett överhängande positivt 

bidrag till att inte hämma eller skapa anpassade svar.  

 

En viktig del i undersökningar av alla slag är att forskaren är medveten om de saker och ting 

som tas för givet och den tidigare kunskap och erfarenhet som skapar vardaglig förförståelse 

för olika fenomen (Aspers, 2011:38). I denna studie har forskarnas tidigare arbetslivserfaren-

heter inom IT-branschen tänkts på, speciellt eftersom en av författarna själv har arbetat inom 

IT-branschen i tio år. Att den ena författaren också har exklusiv förförståelse och information 

om just det IT-företag som studeras i denna studie har också tagits i beaktning. Därtill har 

författarna beaktat tidigare kunskap från organisationsteoretisk utbildning och egna uppfatt-

ningar om vad organisationskultur är. En forskarens förförståelse är en central förutsättning 

för att kunna förstå sin omgivning, men risk för spärrar och inramningar (Aspers, 2011:38). 

5. Resultatanalys 

Nedan presenteras studiens empiriska material, i form av de mest relevanta resultaten från de 

6 kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomförts. Först presenteras en summering av 

den upplevda organisationskulturen och dess styrkor, svagheter och subkulturer i en kulturbe-

skrivning. Därefter presenteras resultaten samlat under teman som vi utformat tidigare forsk-
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ning i IT-företag kring: resultatstyrning, gemenskap, individualism och lärandekultur. Däref-

ter tillkommer empiriskt skapade teman som kunskapsbaserad hierarki, belöningssystem, be-

straffningssystem och upplevd kultur mot företagets officiellt uttryckta kultur. För att värna 

om respondenternas anonymitet kan inte namn, kön eller ålder urskiljas. Däremot kommer 

respondenternas citat att benämnas enligt följande: R1 - in, R2 - in, R3- out, R4 - out, R5 - in, 

R6 – out. Där in står för inhousegruppen och out står för kundgruppen. Förklaring av grupp-

namnen sker nedan i 5.1 kulturbeskrivning. 

5.1. Kulturbeskrivning 

Inledningsvis konstaterar författarna att samtliga respondenter uttrycker att de trivs bra på sina 

arbeten och i IT-branschen. Anledningarna till det är många, gemensamt framhålls att kon-

sultavdelningens platta organisationsstruktur möjliggör bra samarbete, en öppen stämning 

samt närhet och en god dialog till chefer. Därtill framhålls även flexibla arbetstider, frihet 

under ansvar, den positiva stämningen, vänlighet och delaktighet, sociala aktiviteter och stö-

det från kollegor samt det ständiga utvecklandet av kunskap, där kollegor lär av varandra. 

Signifikant för denna kultur är att konsulter upplever att det är medarbetarna som skapar or-

ganisationskultur och inte ledningen. Förutom organisationskulturens gemensamma styrkor 

konstaterar författarna att kulturen också för med sig indirekta och ofta omedvetna system, 

vilka fungerar som ett slags upprätthållande av kulturen, exempelvis exkluderingar såsom 

undvikande eller verbalt pikande. I resultatet återfanns inte några markanta skillnader mellan 

gruppen av nyanställda och gruppen av mer erfarna konsulter. Resultatet visade däremot på 

skillnader mellan de som arbetar ute hos kund jämfört med de som arbetar på kontoret, vilket 

tyder på att subkulturer finns inom konsultavdelningen. Dessa grupper kommer framöver att 

benämnas ”kundgruppen” och ”inhousegruppen”. Resultaten visar att kundgruppen dels är 

påverkade av kundföretagets kultur, men även att de upprätthåller företagets anseende på ett 

annorlunda sätt än de som arbetar på kontoret. Vidare framkommer att många av de värde-

ringar som uttryckts av företagets officiella kultur inte genomsyrat konsultavdelningen, vilket 

bidragit till att motstridigheter uppstått mellan företagets officiellt uttryckta kultur och medar-

betarnas upplevelse av den. 
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5.2. Resultatstyrning 

Resultatstyrning uttrycker företaget genom värdeordet ”förutse behov”. Samtliga respondenter 

uttrycker att arbetstiderna är väldigt flexibla och att arbetet innebär att de ofta arbetar övertid 

och hemifrån samt är tillgängliga utanför kontorstider. Det konstateras dock att det huvudsak-

ligen inte är konsulten själv som styr detta, utan det är istället kundprojektet som reglerar i 

vilken utsträckning konsulten behöver arbeta övertid eller vara tillgänglig. Citat: ”Arbetet är 

väldigt flexibel, eftersom det är system som används 24/7 så har man mycket kundkontakt på 

dagarna och sen på kvällarna och nätterna så gör man underhållsarbete. […] man gör det på 

en kväll eller natt eller helg.. när det är lugnare. […] Kunderna förväntar att deras system 

håller det som vi har sålt in och jag tycker inte att det är så betungande.”(R2 - in). 

 

Detta resultat visar att det är kunden och dess resultat som sätts främst, vilket stämmer med 

företagets värdeord ”förutse behov”. Konsulterna uttrycker att övertid är en del av jobbet och 

att de inte alls störs av att vara tillgängliga utanför kontorstid. Eftersom samtliga respondenter 

uttrycker att de faktiskt arbetar övertid, hemifrån och ofta är tillgängliga efter kontorstid, är 

detta något som speglar normen i företaget. Att avvika från det normativa beteendet och gå 

emot företagets värdeord ”förutse behov” skulle därmed betraktas som något negativt. 

5.3. Gemenskap 

Gemenskap uttrycker företaget genom värdeorden ”Agera tillsammans” och ”stärka och in-

spirera”, vilket kan ses som ett uttryck för ledningens försökt till att skapa gemenskap, vilket 

känns igen i hackerkulturen eftersom samarbete, gruppgemenskaper och öppen kommunikat-

ion bidrar till framgång.  

 

Resultaten visar att IT-konsulter upplever en förväntan på att de ska vara hjälpsamma, snälla, 

glada och respektfulla. Kundgruppen upplever större förväntningar än inhousegruppen på att 

representera företaget på ett professionellt sätt och vara anpassningsbar gentemot kunden. 

Citat: "Det är ingen som är defensiv och vill hålla på sin kunskap, för att det är mycket att 

man vill hjälpa varandra och lösa uppgifterna." (R3-out). Inhousegruppen upplever istället en 

stark teamorienterad familjekänsla. Citat: ”Hjälpsam och vänlig attityd, sen har det funnits 

trubbiga människor men dom ha slutat också. De upplevde väl inte att saker skedde på deras 

sett. Det var nog.. jag tror inte de gillade vårt sätt att arbeta.”(R1- in). Kundgruppens resultat 
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kan tolkas med företagets värdeord ”agera över förväntan” detta genom konsulternas strävan 

efter utmärkthet. Inhousegruppens resultat kan inte tolkas till något av företagens värdeord 

däremot som ett uttryck för gemenskap, eftersom de upplever en ökad känsla av tillhörighet 

med företaget. Därmed leder gruppernas skillnader till subkulturer inom konsultavdelningen, 

vilket kan leda till motsättningar för de olika grupperna gentemot företagets officiellt ut-

tryckta kultur i ovan företagspresentation. 

  

I resultatet beskriver konsulterna att situationer bör lösas på ett fridfullt och positivt sätt där 

tillåtelsen att visa och uttrycka känslor bidrar till det ”höga taket” vilket genomsyrar konsult-

avdelningen. Eftersom konsulterna ofta stöter på problem som behöver lösas är det viktigt att 

tillåtas visa känslor, men samtidigt beskrivs att känslor bör kontrolleras så att frustration och 

vredesutbrott inte går ut över de andra medarbetarna. Citat: ”Folk som exploderar är aldrig 

positivt, det är inte positivt för någon, det vet jag att man har ogillat. Jag har inte sett någon 

gråtit, jag vet inte, det har inte varit.. det är mer det här glada, det är alltid välkommet.”(R1 -

in). Dessa observerbara känslouttryck bör betraktas som resultatet av den mening de har för 

gruppmedlemmarnas hantering av situationer. Känslouttrycken kan även tolkas som ett svar 

på det genuina intresse och engagemang som konsulterna bör ha för sitt arbete. Dessa ramar 

för på vilket sätt känslor får uttryckas, tycks bidra till att konsulterna kan arbeta lösningsorien-

terat. Vilket kan ses som ett utryckt för företagets mer resultatinriktade värderingar ”Förutse 

behov”, eftersom det innebär att konsulten förutser kundens problem och löser dem. 

5.4. Individualism 

Inom företagets värdeord återfinns inte något direkt uttryck för individualism. Samtliga re-

spondenter uttrycker att de arbetar nästan uteslutande i projektform, där samtliga upplever att 

det är individens insats som är källan till projektets måluppfyllelse och framgång. Samtidigt 

framhäver de att det är projektgruppen som får beröm vid framgång. Konsulterna är också 

eniga om vikten av att känna tillit till att andra sköter sitt arbete och att ha en öppen stämning 

där man kan fråga varandra om råd och hjälp. Citat: "Vi jobbar bara i projektform. Jättemyck-

et… ett projekt har ett visst antal timmar att lyckas på, gör man inte det, drar folk ut på tiden 

blir det nedskrivningar i projektet och de blir tråkigt för alla. " (R2-in). 

 

De två förstnämnda resultaten kan tolkas med individualism, genom att det är individen som 

är källan till idéer och att individen är kapabel till att ta ansvar och göra rätt saker. De kan 
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även tolkas med företagets värdeord stärka och inspirera, genom tilliten, öppenheten och att 

fullföra uppgiften. Det tredje resultatet kan liknas med hackerkulturen genom öppenheten att 

hjälpa varandra. Resultatet visar på att motstridigheter finns mellan de värderingar som skapar 

trygghet och produktiviteten. Detta genom att konsulternas trygghet - att fråga och hjälpa 

varandra kolliderar med produktiviteten - att individen tar ansvar för sina åtaganden för att 

uppnå projektets mål. Således konstateras att motstridigheter återfinns mellan företagets vär-

deord stärka och inspirera och hackerkulturen – konsulternas upplevda kultur.  

5.5. Lärandekultur 

Lärandekultur uttrycks i företagets värdeord: “agera över förväntan”, “agera tillsammans” 

och “stärka och inspirera“. Resultaten visar att en lärandekultur, med det signifikanta fria 

flödet av kunskap, är uttryckt av samtliga respondenter. Resultaten visar att konsulterna arbe-

tar lösningsfokuserat där det är viktigt att medarbetare frågar varandra om råd med tillit till att 

andra sköter sitt jobb. För att uppfylla och upprätthålla dessa förväntningar beskriver respon-

denterna hur viljan och förmågan att lära sig och lära ut är avgörande. Konsulterna uttrycker 

också att det finns förväntningar från företaget på att de ska vara uppdaterad i den senaste 

tekniken och därtill gärna certifiera sig. Citat: ”Jag har inte haft jättemycket uppsatta mål, jag 

har haft enstaka, eftersom jag är ute hos kund finns det inte alltid utrymme att uppnå målen. 

Än så länge har jag inte haft någon uppföljning, nu har vi certifieringskrav, att ta en om året 

och jag har inga certifikat, företaget vill att man ska certifiera sig för att lättare sälja in 

oss.”(R6 - out).  

 

Dessa resultat är ett uttryck för avdelningens gemenskap och delaktighet eftersom att konsul-

terna hjälper och delar information med kollegor, bidrar till nya idéer, och medverkar i sociala 

aktiviteter. Konsulternas beskrivning känns igen i hackerkulturen genom att den är starkt för-

knippat med den kunskapsspridning som framkommit finnas mellan konsulterna. Tolknings-

vis återfinns således en lärandekultur inom konsultavdelningen som står i samklang med In-

ternetkulturens öppen- och frihetsideologi.  Därmed konstateras lärandekulturen vara av stor 

vikt för organisationskulturen inom konsultavdelningen. Tolkningsvis är konsultavdelningens 

kultur ett verbalt uttryck för den kunskap som stärker kulturen och bidrar till såväl gemen-

skap, status, kompetensutveckling och delaktighet.  
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5.6. Kunskapsbaserad hierarki 

Konsulterna uttrycker att det visserligen är ”fint” att vara projektledare, men egentligen är det 

inte det medföljande ansvaret och pengarna som värdesätts högst, snarare värdesätts kompe-

tens och kunskap mest. Således genom att veteraner inom IT och arbete med den senaste tek-

niken står högst på listan. Citat: "Han som är senior, han är ju lite som en guru, så alla vän-

der sig till honom om man ska göra nya projekt eller nya lösningar." (R1-in).  

 

Resultat kan kopplas till att framkommen lärandekultur tar över mycket av den makt och sta-

tus som den hierarkiska strukturen annars svarar för. En öppen kommunikation och gransk-

ning av kollegor, bidrar till att auktoritet i stor utsträckning baseras på anseende och respekt, 

vilket kan vara ett utryck för den teknisk-meritokratiska- och den virtuella gemenskapskul-

turen. Det kan konstateras att den kunskapsbaserade hierarkin upplevs vara av större vikt än 

den befattningsbaserade hierarkin, där individer med mest kompetens kan sprida mest kun-

skap och därmed anses mest meriterande.  

5.7. Belöningssystem 

Några belöningssystem återfanns inte inom företagets uttryckta värdeord. Inom den under-

sökta IT-konsultavdelningen återfanns observerbara och uttryckta belöningssystem i monetär-

form, såsom löneförhöjningar. Dessa erhölls av chefer som en uppmuntran på ett gott arbete 

högst en gång per år. Dock poängterar konsulterna att löneförhöjning var den enda upp-

muntran som i nuläget gavs från cheferna, som hade någon betydelse för dem. Generellt kon-

staterade konsulterna att erkännande från chefer och kollegor var bristfällig, där chefers veck-

omail inte hade någon direkt betydelse för konsulterna. Det erkännande som framhölls som 

mest prestigefyllt var muntliga erkännanden från kund. Konsulterna upplevde även företagets 

monetära bonussystem och belöning i form av extern kompetensutbildning som svåruppnåe-

liga, på grund av ledningens högt uppsatta gruppmål. Belöning i from av “Kul med jobbet” 

inkluderade sociala aktiviteter och upplevdes som något positivt men som inte hanns med. 

Citat: ”lönen är inte det primära varför man jobbar här, utan det är hur roligt man 

har. [..]Det händer att kunder säger att man gör ett bra jobb, det händer hyfsat ofta och det 

tycker jag är mer värt än att en chef säger att man gjort något bra." (R2-in). 

 

De monetära belöningsformerna som förekom tolkas vara styrform av traditionell karaktär 
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och ett av företagets sätt att försöka styra och skapa produktiva medarbetare.  Likt företagar-

kulturen och resultatstyrning är den monetära ersättningen kopplade till resultat- och kun-

skapsinriktade mål, där veckomailet endast är ett uttryck för chefers beteende att ge feedback 

på. Muntliga erkännande från kund kan tolkas som att det är marknaden som avgör vilken 

produkt eller tjänst som är bäst, vilket därmed leder till att det är kundens erkännande som är 

av störst betydelse.  Att målen var svåruppnåeliga med belöning i form av kompetensutveckl-

ing kan tolkas på så sätt att ledningen vill hålla ner så mycket kostnader som möjligt för att 

förbli konkurrenskraftiga. Dock tolkas sociala aktiviteter som en form av handlingar som che-

fer tar till för att uppmuntra de anställda. Summerat, innebär dessa belöningssystem menings-

fullhet och vägledning åt konsulterna.  Resultat i form av osynliga belöningssystem framkom 

inte direkt i intervjuerna, dock kan det ändå tänkas finnas i och med kollegors muntliga be-

röm.  

5.8. Bestraffningssystem 

Något bestraffningssystem uttrycks inte inom företagets värdeord. Trots att konsulterna inte 

direkt uttryckte att det fanns något bestraffningssystem inom avdelningen så framgår det av 

resultaten att det fanns indirekt osynliga sådana. Således genom att vissa beteenden bidrog till 

upprätthållandet av organisationskulturen, med nackdel för konsulterna. Osynliga bestraff-

ningssystem som återfanns inom kundgruppen: vänliga pikar vid ej avklarade certifie-

ringskrav, åsikter tas inte på allvar om inte lösningsförslag presenteras vid kritiserande åsikter 

samt att omplacering eller uppsägning av konsulterna sker om inte problem löses med kund 

och kundförluster sker. Respondent pratar om certifieringsmålen. Citat: ”Om man inte klarar 

det.. man kan slänga varandra en pikande kommentar men inget illa menat..”(R6 - out). Pikar 

är verbala uttryck inom gemenskapen och hackerkulturen eftersom konsulter ska vara öppna 

för utvärdering, granskning och kritik från kollegor. Omplacering eller uppsägning kan ses 

som osynliga handlingar eftersom - bli omplacerad vid misskötsel - blir till normer som anses 

självklara för gruppen. Således ett av ledningens sätt att styra med kultur. 

 

De osynliga bestraffningssystemen som återfanns bland inhousegruppen var: att omedveten 

och medveten utfrysning av kollegor förekom om konsulter inte var villiga att lära sig, hade 

svårt att lära sig, hade samarbetssvårigheter, fick vredesutbrott eller inte passade in den famil-

jeinspirerade miljön. Citat: " Jag dömer inte.. om man kommer in och inte kan så mycket, det 

spelar ingen roll så länge man är villig att lära sig och lösa saker. [..] Det slutade ju med att 
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ingen ville jobba med den här personen, för dels försvinner ens egna timmar och den perso-

nens timmar och det dras från projektet och då blir man inte klar. Så det blir en ovilja att 

arbeta med den personen." (R5-in). Utfrysning förekom även när åsikter inte uttrycktes öd-

mjukt eller om ryktesspridning förekom. Anledning till denna utfrysning var att inhouse kon-

sulterna ville minimera konflikter i gruppen för att på så sätt bidra till team- och familjekäns-

lan på kontoret. Att inte inkludera projektledare i projektens problemlösning är ett sätt att be-

straffa projektledare. Att ledningen tar upp konsulters inaktiva deltagande i sociala aktiviteter 

och certifieringsutbildningar på lönesamtalen kan ge konsulterna dåligt samvete och därmed 

vara ett osynligt bestraffningssystem. Citat: ”Nja.. på utvecklingssamtalen tas det upp om man 

inte är med i aktiviteterna. Då har jag väl tagit på mig det och sagt att jag ska bli bättre.. 

men jag värderar min fritid högre än att umgås med kollegor." (R5-in). 

 

Att frysa ut kollegor och inte inkludera projektledare kan ses som observerbara handlingar 

inom gemenskapen och hackerkulturen, genom att konsulter ska vara öppna för utvärdering 

och granskning, där utfrysning är ett sätt för kollegor att uttrycka kritik på. Att ett inaktivt 

deltagande tas upp på lönesamtal är ett verbalt uttryck som ledningen använder för att istället 

försöka uppmuntra till ett aktivt deltagande i sociala aktiviteter, eftersom ett inaktivt delta-

gande inte bidrar till den informations- och kunskapsspridning eller känsla av tillhörighet som 

krävs för gemenskapen. Det kan få mer långtgående effekter för hela organisationen med 

minskad kommunikation och kunskap totalt sett. Genom att konsulterna medverkar och ac-

cepterar dessa bestraffningssystem omedvetet eller medvetet, bidrar de till att konsulterna kan 

anses delaktiga i upprätthållande av kulturen. 

5.9. Upplevd kultur mot företagets officiellt ut-

trycka kultur 

Resultaten visar att samtliga konsulterna endast har kunskap om två av fyra av företagets vär-

deord; ”agera tillsammans” och ”förutse behov”. Citat: "Jag har hyfsad koll på nyckelorden.. 

förutsebehov, förutsäg vad kunden behöver. Agera tillsammans, komma in i grupper och bli 

en viktig del i deras enhet." (R6-out). Konsulterna upplever även att deras känsla av gemen-

skap, mening och förståelse av målbilden inte sammanfaller med företagets visioner och vär-

deringar. Detta i kombination med att konsulter, främst de som arbetar hos kund, brister i 

kunskaper kring visionen och värdeorden.  
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Tidigare avsnitt har visat att det finns motstridigheter där inhousegruppens subkultur kollide-

rar med företagets värdeord ”förutse behov ” men inte kundgruppen. Det verkar som om vär-

degrunden är relaterad till vad konsulterna faktist gör, vilket inte är så konstigt att kundgrup-

pen har mer kundnära värden. Dessa skillnader bekräftar att subkulturer finns inom avdel-

ningen. Citat:" Det är inga svårigheter att leva upp till värdegrunden, men det kan se olika ut 

hos olika kunder.. man får ta det som det är där." (R4-out) Företagets nyligen upprättande av 

en gemensam värdegrund kan ses som ett försök till att minimera subkulturerna. Dock poäng-

terar ledningen att förändringen ska ses som en process över tid och involvera samtliga an-

ställda. Att konsulter inte kan värdeorden kan tolkas som att ledningens försök, till att för-

ändra värdegrunden, inte lyckats. Därmed kan värdegrunden tänkas vara svag, eftersom de 

förändrade värderingarna inte märkts. Att ledningens försök till kulturell styrning inte lyckats 

kan tolkas som att företaget inte förändrat medarbetarnas normer och värderingarna på riktigt. 

Därtill kan det tolkas som att ledningen inte nogsamt beaktat medarbetares erfarenheter och 

värderingar som de fört med sig in i företaget samt vikten av att medarbetarnas aktiva age-

rande och upprätthållande är väsentligt för organisationskulturens fortlevnad. 

  

Resultaten påvisar även att det finns motstridigheter inom företagets officiellt uttryckta orga-

nisationskultur mellan de nya värdeorden. Detta resultat har även uppmärksammats av re-

spondenterna, genom att de upplever att vissa delar av lärandekulturen bortprioriteras av kon-

sulterna till förmån för kundens krav. Exempelvis bortprioriteras ofta deltagande i gruppakti-

viteter, utbildningar och certifieringar. Det framgår tydligt av citatet: “Ja det finns ju lite 

 förväntningar att man ska certifiera sig och sådär. […] Det är väl bra, men att.. vi får se att 

det inte blir.. liksom, så att det blir på arbetstid i möjligaste mån.”(R2-in). Som ovan re-

dogjorts för är lärandekulturen en stark komponent för såväl gemenskap, status som identifi-

kation för konsulterna. Lärandekulturen uttrycks också genom företagets tre av fyra värdeord: 

”agera över förväntan”, ”agera tillsammans” och ”stärka och inspirera”. Att konsulterna 

tvingas bortprioritera viktiga delar av det som hjälper till att skapa lärandekulturen till förmån 

för att leva upp till företagets fjärde ord: ”förutse behov” tolkas som motstridigt. Förutom re-

spondenternas upplevelse av dessa motstridigheter framgår motstridigheter även tydligt vid 

jämförelse mellan värdeordens innebörd. Detta eftersom både konsultavdelningens lärande-

kultur och konsulternas krav på att förutse och värdesätta kunden behov, visa kund- och 

branschförståelse och vara tillgängliga för kunden, inte ryms tidsmässigt inom de ramar som 

regleras av arbetstidslagen (1982:673). Det ryms heller inte inom ramen för vad konsulterna 
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upplever att de kan och vill uppoffra. Denna motstridighet tar sig uttryck i ett lågt deltagande i 

ovan nämnda aktiviteter. Även om konsulterna upplever att de vill delta i utbildningar, certifi-

eringar och gruppaktiviteter, kan de inte påverka kundavtalen eller kundens krav på utfört 

arbete, eftersom det är kund- och marknadsorienterade värderingar som styr och såldes led-

ningens försök till kulturell styrning. 

 

Utifrån ovan redogjorda resultat konstaterar författarna att studiens frågeställningar har besva-

rats. Resultaten är intressanta dels för att de bekräftar tidigare forskning inom organisations-

kultur inom IT-företag och dels för att det framkommit nya resultat i form av motstridigheter 

inom och mellan företagets officiellt uttrycka kultur och konsulters upplevda kultur. Därtill 

tolkar författarna resultaten som att Internetkulturen implicit präglar IT-konsultsföretags or-

ganisationskultur.  

6. Slutsatser 

De slutsatser som författarna konkluderar, samstämmigt med tidigare forskning på området, 

är: (1) subkulturer återfinns inom konsultavdelningen. (2) Konsulterna upplever att IT-

konsultföretagets organisationskultur främst skapas av konsulterna själva. (3) Konsulternas 

upplevda kultur genomsyras av gemenskap, individualism, belönings- och bestraffningssy-

stem, lärandekultur och kunskapsbaserad hierarki. Slutsatser som kan bidra till forskningsfäl-

tet av organisationskultur inom IT-konsultföretag, är: (1) motstridigheter finns inom företa-

gets officiellt uttryckta kultur samt emellan dess och konsulternas upplevda kultur (2) IT-

konsultföretagens organisationskultur präglas av Internetkulturen. 

 

De slutsatser som framkommit i tidigare forskning kan bero på att IT-företag kan vara organi-

serade på liknande sätt och skiljer sig därmed inte åt. IT-företag har normalt kund- och resul-

tatinriktade mål. IT-företagen har normalt liknande marknadsföring, för att locka kunder och 

medarbetare med liknande värderingar. En lärandekultur som genomsyrar IT-branschen präg-

lar även andra IT-företag eftersom att samtliga företag eftersträvar att ligga i teknisk framkant 

för att inte bli utkonkurrerade. Ovan slutsatser som eventuellt kan bidra till forskningsfältet av 

organisationskultur inom IT-företag kan tänkas beror på att Internetkulturens prägel på IT-
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företagens organisationskultur, vars öppenhets- och frihetsideologi, påverkar medarbetarna 

genom den globala spridning som Internet bringar. Motstridigheter som upptäckts inom före-

tagets officiellt uttryckta kultur samt emellan dess och konsulternas upplevda kultur, kan bero 

på ledningens syn på att kultur kan förändras och styras med. Därtill kan företag med snabb 

teknisk utvecklingstakt med höga omställningskrav i IT-branschen, behöva uppnå en anpass-

ningsbar organisationskultur. Det medför konsekvenser av att medarbetarna upplever motstri-

diga krav när den upplevda organisationskulturen inte förändras i samma takt som den offici-

ellt uttryckta kulturen. 

 

Med relativt få svenska studier inom organisationskultur i IT-konsultföretag, vore det en för-

del att utöka dessa studier till Sverige och mer longitudinella studier för att se hur internetkul-

turens prägel på upplevd organisationskultur förändras över tid. Det USA baserade studier 

som refererats till kan vara tillämpbara på svenska IT-företag på grund av Internets spridning. 

Företag med höga krav på lärande, för att vara i teknisk framkant och förbli konkurrenskraf-

tiga, bör beakta motstridigheter inom och mellan företagets officiella värderingar och medar-

betarnas upplevelser. Företagen bör även beakta förändringar i organisationskultur som en 

aktiv process mellan samtliga inblandade, där medarbetarnas medförda kulturer tas med. Där-

till behöver dessa företag betrakta organisationskultur med dess komplexitet, som beskrivning 

eller styrform, vilken inte kan förändras genom snabba åtgärder. Dessutom bör insikten i att 

förändringar i den marknadsförda organisationskulturen är direkta och har därför en snabbare 

förändring än den upplevda kulturen. Dessa insikter kan införlivas med preventivt och aktivt 

arbete, av företagets värderingar, för att undvika upplevelsen av motstridigheter bland medar-

betarna. Detta skulle kunna bidra till än mer motiverade, produktiva och välmående medarbe-

tare.  
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8. Appendix 

Intervjuguide (Presentation, syftet och Vetenskapsrådet, spela in)  

 

Inledande/Arbetet och dess innehåll 
Vilken är din yrkestitel och vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat på företaget respektive i IT-branschen? 

 

Flexibilitet, tillgänglighet och delaktighet 
Hur ser din arbetstid ut och finns det förväntningar på tillgänglighet – kontorstid/kvällstid? 

Upplevelse? 

Vilka förväntningar på deltagande samt hur vanligt är gruppaktiviteter och kompetensresor 

utanför arbetstid?  

 

Gruppsammansättning – värderingar - strukturella 

Vad är viktigast gällande en (ny) medarbetare, personlighet/kompetens? 

Vilken betydelse har den individuella/gruppinsatsen för projektets måluppfyllelse? 

 

Chargonger/språkbruk – verbala 

Upplever du att det finns förväntningar på vilket sätt bemötande kan ske på ditt arbete?  

Upplever du att det finns förväntningar/restriktioner för vilka känslor/vilket sätt känslor bör 

uttryckas?  

 

Status/hierarkier - struktur, ambitioner, outtalade normer/värderingar – styrform 

Finns det arbetspositioner inom avdelningen som är mer meriterande än andra? På vilket sätt 

tar sig detta uttryck? 

 

Feedback/karriärsystem 

På vilket sätt och hur ofta upplever du att du får erkännande för din prestation av chefer och 

kollegor?  

Om man inte uppnår uppsatta mål, hur tar det sig uttryck från kollegor och chefer? (Struktu-

rella uttryck) 

 

Problem/situationshantering 
Hur hanteras problemsituationer av dig och generellt mellan kollegor och chefer?  

Om lösningsförslag inte stämmer med din åsikt, vad gör du då? (Strukturella/verbala uttryck) 

Hur ser företagets värdegrund ut? 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2014/ITU_Key_2005-2014_ICT_data.xls
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2014/ITU_Key_2005-2014_ICT_data.xls
http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/IT-bland-individer/15269/15276/281518/
http://scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/IT-bland-individer/15269/15276/281518/

