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FÖRORD 
 
Vi vill tacka Getinge Sterilization AB för Er generositet och goda mottagande. Vi tackar även 

för de goda middagarna och det trevliga sällskapet. 

 

Ett särskilt tack vill vi rikta till alla våra informanter på Getinge Sterilization AB som bidragit 

till genomförandet av vår studie. Vi är väldigt tacksamma över att vi har fått ta del av Era 

personliga berättelser om Ert arbetsliv. Utan Er hade det inte blivit någon rapport! 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Bernd Hofmaier, som med kunskap, 

erfarenhet och feedback guidat oss genom hela studien. Alltid med en humoristisk glimt i ögat 

och med en flexibilitet som har underlättat vårt arbete. 

 

Vi vet att denna process har inneburit en del uppoffringar för våra familjer och därav vill vi 

rikta ett särskilt tack till just dem. Tack för er förståelse och ert tålamod! 

 

Denna studie har inneburit en spännande och givande upplevelse för oss och har lett fram till 

denna rapport som vi känner oss stolta över.  

 
 

Monica Wall & Lotta Johnsson 
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AIM:  The aim of this study is to examine the organizational culture at 

Getinge Sterilization AB to see if there were  differences in the 

basic assumptions for the workers, the clerical staff and the 

management, that is; Is there a difference regarding their everyday 

reality? What are these differences and why do they occur? We 

also want to understand how these differences affect the 

company’s ability to succeed. 

 
METHOD:  We have applied a qualitative approach in order to reach a deeper 

understanding of how respondents perceive the organizational 

culture at Getinge Sterilization AB. To reach such an 

understanding, we have made a total of 12 semistructured 

interviews with eleven different people. We have also conducted 

three observations. Finally we studied various internal and external 

documents. We have chosen an abductive approach in our research 

process. Throughout the research process, we used a mapping 

model (Schein’s three factor-model) and at the analysis stage has 

this been used as a tool to process the gathered data. 

 
FINDINGS: Our findings shows that the working level exhibits some unique 

features in the organizational culture, which to some extent is 

shared by the clerical staff-level while the management show a 

relatively ordinary management culture. This concludes that there 

are clear differences in the basic assumptions between the different 

levels in the organization. The most obvious differences exists 

between the working level and the management level with the 

clerical staff-level somewhere in between. The differences likely 

occur because workers, clerical staff and management relate to 

different everyday realities. This differences can cause problems in 

future organizational change processes when the company needs to 

adapt the existing organizational culture to more modern 

circumstances. 
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1. INLEDNING  
 
 

 

 följande kapitel beskrivs bakgrunden till val av uppsatsområde, följt av en diskussion 

kring problemställningen. I slutet av detta kapitel tas avgränsningar i studien upp och 

läsaren får en presentation av fallföretaget.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 
Företag är idag mer än någonsin utsatta för konkurrens både nationellt och internationellt. Vi 

lever i en tid då avstånden krymper genom IT-möjligheter samt att marknaden är mer rörlig 

och föränderlig vilket kräver att företagen snabbt kan ställa om vad som ska produceras, hur 

mycket som ska produceras, när det ska produceras och var det ska produceras. Trycket från 

låglöneländer tvingar företagen att dra ner på kostnader, öka vinsterna och bli mer effektiva. 

Någonstans i all denna effektivitet och flexibilitet finns det människor. En organisations 

består av människor. Företag och företagsvärden är rationella men människor är bara 

begränsat rationella.  

 

Varje människa bär med sig tankar, känslor och handlingsmönster som lärts in på olika sätt 

under dennes livstid. Mycket sker under tidig barndom men en del inlärning sker först i vuxen 

ålder t.ex. den inlärning som sker i arbetslivet i olika organisationer. Sådan rotad inlärning 

kallas ibland för mentala program eller kultur. Denna typ av kultur är alltid ett kollektivt 

fenomen eftersom den, åtminstone delvis, delas av alla människor som lever eller har levt i 

samma sociala miljö d.v.s. i den miljö den lärts in. Kultur i denna mening är således en 

företeelse som aldrig kan särkopplas från den kontext den skapats/befinner sig i (Hofstede, 

1991:12-13). Kultur skapas, enligt Schein (2004:11-12), när medlemmar i en grupp har en 

gemensam historia.  

 

Människor spenderar en stor del av sin tid på arbetet och det blir ofta en del av deras identitet. 

Därmed vill de flesta ha ut mer än bara lön av arbetet. De flesta vill att arbetsplatsen ska vara 

ett ställe att trivas på som kan tillgodose flera av deras personliga behov. Därmed blir det 

tydligt att det pågår en rad processer i ett företag som inte har direkt anknytning till företagets 

syfte att producera och skapa vinst. Icke desto mindre kan dessa processer påverka detta både 

på positiva och på negativa sätt, vilket gör det intressant att upptäcka och förstå dessa 

processer för att kunna styra dem i en riktning som är positivt för företaget istället för negativt 

(Bang, 1994:13-14). Dessa processer skapar unika organisationskulturer. Enligt Alvesson 

(2007:179) är organisationskulturen en central aspekt bakom förhållanden såsom 

engagemang, sammanhållning och gemensamma mål. 

 

Kulturen har flera funktioner i en organisation bl.a. skapar den gränser mellan organisationen 

och omgivningen, den skapar en identitet för de individer som tillhör organisationen, den 

genererar engagemang gentemot något större än individens egenintresse och den stabiliserar 

sociala system. Organisationskulturen fungerar med andra ord som ett ”socialt lim” vilket 

håller samman organisationen genom att förse den med ändamålsenliga normer för hur de 

anställda bör bete sig.  Organisationskulturen definierar helt enkelt spelets regler (Robbins & 

Judge, 2010:257). Alvesson (2007:179) menar att en organisation i grunden handlar om 

kollektivt handlande och effektivt samarbete, att en grupp som samarbetar åstadkommer 

I 



5 

 

bättre resultat än vad enskilda medlemmar kan uppnå. För att uppnå ett effektivt samarbete är 

det en avgörande förutsättning att de som ska samarbeta uppfattar verkligheten på ett likartat 

sätt.  

 

Organisationskultur är som ett stort pussel bestående av olika bitar och vilka bitarna är och 

hur de hänger ihop finns det ännu ingen riktig vetskap om. Olika forskare har funnit olika 

pusselbitar bl.a. historieberättandet som skapare av kultur, myter, värderingar, normer, språk, 

jargong, riter, ritualer och ledarens betydelse (Bang, 1994:15). De som forskar om 

organisationskultur kommer också från många olika discipliner som sociologi, 

socialpsykologi, statsvetenskap, ekonomi, pedagogik och historia vilket visar att ämnet är 

mycket komplext (Bang, 1994:14).  

 

Huvudanledningen till att studera organisationskultur är för att det finns ett antagande om att 

denna kan vara en viktig faktor för att förklara organisationers framgång (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008:134). Enligt Schein (2004:39) kan förhållandet också bli det motsatta d.v.s. 

organisationskulturen kan medverka till en organisations fall. Schein (2004:8) menar dock att 

en organisationskultur inte är bra eller dålig enligt vissa fastställda normer. Huruvida en 

organisationskultur är bra eller dålig avgörs av hur väl den matchas med omgivningens krav. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Ett grundläggande antagande som genomsyrar denna studie är att vi antar att det alltid finns 

motsättningar bl.a. vad gäller arbetsorganisation, belöningar och makt mellan olika nivåer och 

funktioner i ett företag. Beroende på hur dessa motsättningar är beskaffade t.ex. styrka och art 

blir det mer eller mindre svårt för en organisation att samordna sina resurser och nå sina mål 

med verksamheten. 

 

Världen är full av konfrontationer mellan människor, grupper och länder som tänker, känner 

och uppför sig olika. Dessa människor måste ändå samverka i skilda sammanhang vilket är 

svårt och många gånger misslyckats för att man inte förstått eller tagit hänsyn till skillnader i 

tanke- och känslosätt. För att människor med olika tankar, känslor och uppförande ska kunna 

samarbeta är det viktigt att förstå vilka dessa skillnader är (Hofstede, 1991:11-12).  

 

Även Schein (2004:3, 8) framhåller vikten av att förstå kulturer och menar att även om kultur 

är en abstrakt företeelse så är krafterna som skapas i sociala och organisatoriska sammanhang 

mycket starka. Om vi inte förstår hur dessa krafter verkar blir vi maktlösa gentemot dem d.v.s. 

kulturen är abstrakt men det beteende som är konsekvenserna av kulturen är mycket konkreta. 

Schein (2004:10) menar vidare att om vi förstår organisationskultur slipper vi bli förbryllade, 

oroliga och irriterade när vi möter ett obekant och, vad vi uppfattar vara ett, irrationellt 

beteende från andra i organisationen. Vi kan också få en djupare förståelse om varför olika 

grupper kan vara så olika och varför det är så svårt att förändra grupperna.  

 

Organisationer är inte alltid helt rationella och kommer därför inte, per automatik, att fungera 

väl bara för att det finns rätt typ av ledarskap, god strategisk planering och väl utprovade 

modeller för struktur. Det finns inga väl utprovade tekniker för att förutse oregelbundenheter i 

organisationer utan människor är hänvisade till att dra slutsatser i efterhand. Sådana slutsatser 

kan bli mindre ovissa om hänsyn tas till organisationskultur. Analyser av 

organisationskulturen kan ge information hur väl denna korresponderar med strategi och 

struktur och om så är fallet kommer organisationens möjligheter att prestera väl öka d.v.s. 

organisationer fungerar bäst när medlemmarnas och organisationens värderingar, åtgärder och 

mål är kompatibla (Grint, 2008:126). 
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Organisationer kan av olika människor uppfattas på olika sätt, beroende på om de befinner sig 

på ledningsnivå, tjänstemannanivå eller arbetarnivå (Hofstede, 1991:248). Detta är kanske 

naturligt med tanke på att människor med olika arbeten faktiskt befinner sig i olika konkreta 

verkligheter, vilket kan bli ett problem då de på ett annat sätt befinner sig i exakt samma 

verkligheter, nämligen det företag de alla arbetar i. Människor har också olika bakgrund, olika 

förutsättningar för inlärning och olika kunskaper vilket gör att de ser på världen med olika 

ögon. Det finns grupper som har värderingar och antaganden som går rakt emot andra 

gruppers värderingar och antaganden vilket leder till att det uppstår konflikter och oenighet. 

För ledarskapet handlar det om att förena målen för dessa människor vilket är en av 

ledarskapets största utmaningar (Schein, 2004:17). 

 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa undersökningen till affärsområde Infection Control och mer specifikt 

till produktionsenheten i Getinge d.v.s. Getinge Sterilization AB. Inom denna 

produktionsenhet har vi vidare valt ut två avdelningar i produktionen med relativt skilda 

arbetsuppgifter för att få en uppfattning huruvida organisationskulturen skiljer sig åt till följd 

av olika arbetsinnehåll.  

 

1.4 Presentation av fallföretag 
Getinge Group är en ledande global koncern som tillverkar och säljer kompletta system för att 

förhindra uppkomst och spridning av smitta. Företagets affärsidé är att erbjuda lösningar 

bestående av produkter, tjänster och kunskap som bidrar till en högre effektivitet inom vården 

som i sin tur frigör resurser för ytterligare vårdproduktion. Getinges erbjudande ska också 

bidra till högre kvalitet och säkerhet inom vården. Getinge group är uppdelad i tre 

affärsområden: Medical Systems (Maquet), Extended Care (ArjoHuntleigh) och Infection 

Control (Getinge) (Getinge.se). Getinge Group är en börsnoterad företagsgrupp som har sin 

bas i Sverige. Koncernledningen är stationerad i Getinge, vilket är en mindre ort norr om 

Halmstad. Nuvarande koncernchef är Johan Malmqvist. Tillverkningen sker vid 33 

anläggningar spridda i hela världen varav 5 anläggningar finns i Sverige. Tre av de svenska 

fabrikerna tillhör affärsområde Infection Control. Försäljningen är global och sköts via en 

separat säljorganisation. 2009 hade Getinge Group en omsättning på 2,6 miljarder SEK. 

Koncernen har ca 12000 anställda i världen. (S. Bader, personl. kommunikation).  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Getinge AB:s organisation (Getinge AB). 

 

Getinge Sterilization är grunden för Getinge Group som grundades för över 100 år sedan av 

Olander Larsson under namnet Getinges Nya Mekaniska Verkstads AB. Verksamheten 

inriktades då på tillverkning och försäljning av jordbruksmaskiner och vindmotorer. Senare 
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tillverkades även flasksköljningsmaskiner, kokdesinfektion och steriliseringsapparater. 1955 

lanserade företaget en ny produkt, autoklav för snabb sterilisering av textilier och instrument 

till operationsrum vilket tillverkas i olika versioner än idag. 1964 köptes Getinge upp av 

Elektrolux och var en del av denna koncern fram till 1989 då det köptes upp av Rune 

Andersson och Carl Bennett. Getinge var vid den här tiden redan ett globalt företag eftersom 

de haft tillgång till Elektrolux globala nätverk, men den verkliga globaliseringen skedde först 

1990 då Carl Bennett och Rune Andersson inledde omfattande uppköp av företag runt om i 

världen. Genom förvärv år 1995 av landstingsägda distributionsföretaget LIC Care samt Arjo 

Hospital Equipment utökade Getinge sin verksamhet och sitt produktutbud (Hallands 

näringslivs arkiv). Inom det breda området Infection Control är Getinges produkter uppdelade 

i två kategorier: "Healthcare" och "Life Sciences". 

 

Vi har gjort vår undersökning inom affärsområdet Infection Control, närmare bestämt på den 

produktionsenhet som är belägen i Getinge. Denna produktionsenhet heter Getinge 

Sterilization AB och är grunden för hela koncernen. Idag utgör denna produktionsenhet bara 

ca 5% av koncernen. Här tillverkas autoklaver i olika utföranden och kunderna är i regel 

sjukhus och läkemedelsföretag. Getinge Sterilization AB tillverkar dels standardmodeller och 

dels kundanpassade modeller. På fabriken tillverkas även en ny typ av steriliseringssystem 

med vatten och ånga. Standardmodellerna (healthcare) monteras i ett taktat flöde medan de 

kundanpassade modellerna (life science) monteras av flera olika team som sköter all 

montering på den enskilda autoklav de för tillfället ansvarar för. En autoklav är en maskin 

som steriliserar medicinska verktyg och textilier. Dessa maskiner varierar i storlek från 60x60 

cm upp till i storlek som ett helt rum. Det finns således tre separata produkter som tillverkas 

helt och hållet i fabriken, standardautoklaver, life science autoklaver och water and steam-

produkter. Detta innebär att det finns tre olika produktionsled i fabriken. Varje produktionsled 

är inbördes beroende av de olika momenten vilka måste samverka för att en maskin ska kunna 

färdigställas. Produktionen består av sex avdelningar: mekanisk, svets, hospital 

(standarsautoklaver), förråd, life science (kundanpassade autoklaver) och water & steam. 

Företaget fick i augusti 2010 en ny amerikansk VD. Nedan visas en enkel figur över Getinge 

Sterilization AB:s organisation (Getinge) (S. Bader, personl. kommunikation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Organisationsschema Getinge Sterilization AB (egen). 
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Företaget tar stort ansvar i samhället. De har samverkan med flera av samhällsfunktionerna 

t.ex. kyrka, skola och vård. De sponsrar även en del föreningar och evenemang (S. Bader, 

personl. kommunikation).   
 

1.4.1 Carl Bennet 

Företagets största och nuvarande ägare, Carl Bennet, har varit en betydelsefull person i 

Getinges moderna historia och därför är det viktigt att förstå dennes roll i utvecklandet av den 

företagskultur som idag råder på Getinge Sterilization AB i Getinge. Det är efter Carl Bennets  

VD-skap som det moderna Getinge skapats och därmed den kultur som präglar företaget idag.  

 

Carl Bennet är företagare, miljardär och styrelseledamot i flera olika styrelser bl.a. i Getinge 

Group. Han har vuxit upp som adlig friherre på ett gods i Skåne (Wikipedia). Carl Bennet har 

ett starkt samhällsengagemang och ser företagandet som en del av samhället. Han menar att 

bakom varje produkt står en människa, och bakom människan står ett samhälle. Han har 

kallats för ”Folkhemsdirektören” (Youtube 3) vilket troligtvis hänvisar till att Carl Bennet ses 

som en företagare med socialdemokratiska värderingar vilket kan bero på att har ingående 

kontakter med många socialdemokrater och har värderingar som stämmer överens med dem 

på många punkter. Carl Bennet sympatiserar med det välfärdstänkande som finns hos 

socialdemokraterna bl.a. vad gäller hur ett samhälle byggs och hur ”kakan” ska fördelas samt 

att människor får vara med och dela på tillväxten (Ny teknik). Carl Bennet tror på ”den öppna 

handens gemenskap” och inte på nävrätten d.v.s. på kollektivism snarare än individualism. 

Carl Bennet ser arbete i företag som ett lagspel vilket ska präglas av att alla gör sitt bästa för 

helheten. Helheten ser han som ett antal välsmorda kugghjul vilka ska kunna gripa tag i 

varandra. Carl Bennet tror på att ägarskap och ledarskap ska bygga på värderingar och kultur 

med både hjärta och hjärna, med uthållighet och med långsiktighet (Youtube 1). Dessa 

värderingar handlar om att inte några få skor sig, utan att näringsliv är en struktur av många 

byggare, av många som varit med och skapat (Världen idag).  

 

Carl Bennet är ”fostrad” i Elektrolux och där lärde han sig förstå betydelsen av 

decentralisering. Det är en viktig ledstjärna för Carl Bennet att kraftigt decentralisera och 

genom detta lyckas med att få självgående motorer som tar ansvar och utvecklar. Carl Bennet 

menar att människor inte blir bättre än den omgivning de skapar d.v.s. ett lag är inte bättre än 

den svagaste länken (Youtube 2). När Carl Bennet köpte upp Getinge gjorde han, enligt 

tidningen Ny teknik, analysen att företaget hade en bra produkt med en bra marknadsposition 

och att dess förluster berodde på att det fanns brister i ledarskapet. Därför byttes hela 

ledningen ut strax efter uppköpet och ersattes, till största delen, med personer som redan 

jobbade på företaget. Det är nämligen en annan av Carl Bennets ledstjärnor: att ta vara på den 

kompetens som redan finns på företaget (Ny teknik). 

 

Carl Bennet menar att Getinge Group har två ledstjärnor vad gäller uppköp: antingen så köper 

de för att det finns en intressant produkt som portföljen kan utökas med och som breddar 

deras utbud eller så köper man för att vinna marknadsandelar. Företaget har hela tiden flyttat 

upp i värdekedjan inom ett klart definierat område som ligger nära det ursprungliga d.v.s. 

sjukhusautoklaver. Deras strävan är att ha en ledande position inom sina områden, de ska vara 

etta eller tvåa på marknaden (Youtube 4).  

 
 
 
 

http://www.youtube.se/
http://www.youtube.se/
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
 

 

 följande kapitel redovisas de olika teorier som använts i studien samt tidigare forskning som 

hjälper till att belysa, förklara och förstå organisationskultur.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Organisationskulturbegreppet 
Det finns ingen samstämmig definition av begreppet organisationskultur men tre vanliga 

definitioner från tre olika vetenskapliga discipliner är (Bang, 1994:21): 

 

Sociologisk: ”De verklighetsuppfattningar, värderingar och normer som gäller inom en given 

grupp”. 

Psykologisk: ”Ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, upptäckt eller 

utvecklat av en viss grupp då den lärt sig hantera sina externa anpassningsproblem och 

interna integrationsproblem – som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som giltiga 

och som därför lärs ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i 

relation till dessa problem”. 

Antropologisk: ” Ett gemensamt system av kategoriseringar och värderingar”. 

Bangs (1994:22) definition: ”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, 

värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisations när medlemmarna 

samverkar med varandra och omvärlden”.  

 

Anledningen till oenigheten om en definition är, enligt Bang (1994:22) att forskare inte är 

överens om kulturens innehåll d.v.s. dess kärnelement. Bang menar vidare att en av 

anledningarna till att begreppet är svårt beskriva och förstå är för att det är så abstrakt. Det är 

en tankemodell som vi använder för att kunna förklara en komplicerad social verklighet. 

Modeller är alltid en förenkling av verkligheten vilket innebär att verkligheten aldrig till fullo 

perfekt kan passas in till modellen. Verkligheten är aldrig lika uppdelad med tydliga gränser 

utan är mer suddig och sammansatt (Bang, 1994:22-23). Schein (2004:3, 8) framhåller vikten 

av att förstå kulturer och menar att även om kultur är en abstrakt företeelse så är krafterna som 

skapas i sociala och organisatoriska sammanhang mycket starka. Om vi inte förstår hur dessa 

krafter verkar blir vi maktlösa gentemot dem d.v.s. kulturen är abstrakt men det beteende som 

är konsekvenserna av kulturen är mycket konkreta  

 

Vi kommer att använda oss av den psykologiska definitionen då vi anser att denna på ett bra 

sätt täcker in det organisationskultur handlar om. Definitionen tar upp att 

organisationskulturen bildar ett mönster, att det utvecklats över tid och att det har med 

kunskaper och överföring av kunskaper att göra. Definitionen tar även upp att kulturen 

utvecklas till följd av att människor genom lyckade och misslyckade försök utvecklat ett bästa 

sätt att hantera olika problem. 

 

2.2 Integrationsperspektivet & Diversifikationsperspektivet 
Det finns enligt Bang (1994:29) två olika sätt att se på organisationskultur, 

integrationsperspektivet och diversifikationsperspektivet. Integrationsperspektivet  innebär att 

organisationskulturen ses som konsekvent (alla i organisationen delar samma kultur), 

I 
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ledarfokuserad (ledaren formar organisationskulturen) och präglad av samförstånd (alla 

medlemmar har samma värderingar och uppfattningar om verkligheten). 

Diversifikationsperspektivet innebär att organisationskulturen ses som inkonsekvent (alla 

delar inte samma organisationskultur), präglad av brist på samförstånd (alla i organisationen 

har inte samma verklighetsuppfattning), formad av andra än ledaren och av ledaren. 

Integrationsperspektivet ser således organisationen som bestående av en enda 

organisationskultur medan diversifikationsperspektivet ser organisationen som bestående av 

flera subkulturer. Med subkultur menas delkultur eller undergrupp inom organisationen och 

definieras enligt nedan: 

 

”En undergrupp av organisationens medlemmar som samverkar ofta med varandra, som 

identifierar sig själva som en distinkt grupp i organisationen, som delar en uppsättning 

problem som de flesta i gruppen är ense om är besvärliga och som rutinmässigt handlar mot 

bakgrund av gruppens unika kollektiva verklighetsuppfattning” (Bang, 1994:29). 

 

En subkultur utvecklar således gemensamma föreställningar över hur bedömningar ska göras 

och hur människor ska förhålla sig till varandra. Detta innebär att de kollektiva insatserna 

glider snabbare och mer friktionsfritt. Medlemmarna förstår varandra och kan samordna 

arbetsuppgifterna utan särskilt mycket kommunikation. Därmed utgör organisationskulturen 

en slags effektivitetbefrämjande kraft som kräver en samsyn om allt möjligt t.ex. ledning, 

relationer och pauser (Alvesson, 2007:184). 

 

Alvesson (2007:182) lyfter fram ett vanligt subkulturfenomen som uppstår mellan grupper 

med ett ekonomiskt respektive ett humanistiskt perspektiv, vilket går ut på att grupper med ett 

ekonomiskt perspektiv framhåller rationalitet och nyttomaximering som centrala för 

människor (homo economicus) medan grupper med ett humanistiskt perspektiv framhåller 

värderingar och symbolik som centrala för människor (homo symbolicus). För att illustrera 

skillnaderna tar Alvesson (2007:182) upp hur de olika grupperna relaterar till lön; homo 

economicus ser lönen som en fråga om köpkraft medan homo symbolicus ser lönen som en 

fråga med symbolvärde. 

 
2.3 Subkulturkonflikter 
Subkulturer i en organisation har någon form av relation till varandra, de kan antingen stödja 

och främja varandra eller vara motstridiga och hämma varandra eller vara oberoende av 

varandra (Bang, 199:31). Subkulturer kan alltså vara i konflikt med varandra och med detta 

menas att två gruppers verklighetsuppfattningar, värderingar och normer strider mot varandra 

på ett sådant sätt att det hindrar grupperna att nå sina mål (Bang, 1994:31). Bang (1994:32-38) 

listar några vanliga konflikter som ofta uppstår mellan olika grupper i en organisation:  

1. Konflikten mellan olika funktionsenheter som innebär konflikter mellan olika 

avdelningar, grupper eller arbetslag inom organisationen vars verklighetsuppfattningar 

om vad som ska prioriteras skiljer sig markant åt. En försäljningsavdelnings 

verklighetsuppfattning är vanligen präglad av externa kontakter och externt tryck 

medan en produktionsavdelnings verklighet oftast präglas av interna problem och 

lösningar. 

2. Konflikten mellan olika skikt t.ex. mellan ledning och arbetare där ledningens 

verklighetsuppfattning präglas av ekonomi och rationalitet och vars mål är att få ut så 

mycket som möjligt av minsta möjliga resurs; där effektivitet går före trivsel och 

konformitet med företagets värderingar är ett ledord. Arbetarnas 

verklighetsuppfattning växer ofta fram som en motsats till ledarkulturens och präglas 

av uppfattningar som att arbeta lagom mycket, få en bra lön, inte slita ut sig för 
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mycket, inte utnyttjas av företaget samt att vara lojal med arbetskamraterna framför 

företaget. Här pågår ofta en debatt huruvida företag ska prioritera humana eller 

ekonomiska värden vilket är en svår balansgång eftersom ett företag som inte är 

lönsamt inte kan överleva. 

3. Konflikter mellan människor med olika socioekonomisk status d.v.s. mellan arbetare, 

medelklass och överklass vilket ibland förstärks av att dessa indelas olika i 

organisationen (arbetare/tjänsteman). Utbildning och kunskap markerar oftast status 

och makt men även pengar och inkomster spelar roll för vilken verklighetsuppfattning 

som präglar de olika grupperna 

 

Organisationskulturer kan således vara/bli dysfunktionella på olika sätt. En stark och 

homogen kultur kan bli dysfunktionell genom att det uppstår grupptänk (fr. engelska 

begreppet ”groupthink”) som innebär att det blir svårigheter att ta till sig nya tänkesätt och 

vara självkritiska. Samma sak kan det bli när marknadens krav förändras och en rådande 

kultur inte längre passar in (Jacobsen & Thorsvik, 2008:137-140). När en organisationskultur 

blir dysfunktionell d.v.s. när organisationskulturen motverkar organisationens syfte finns ett 

behov av att förändra den. 

 

Bang (1994:43) menar att det finns möjligheter att mildra subkulturkonflikter genom att få de 

olika grupperna att enas om ett gemensamt mål som de måste samarbeta om för att uppnå. 

Han menar vidare att konflikter inte bara är av ondo utan att dessa faktiskt måste existera för 

att en organisation ska kunna växa och utvecklas d.v.s. olikhet är en förutsättning för tillväxt. 

 
2.4 Scheins tre organisationsnivåer 
Schein tar upp två olika nivåbegrepp när det gäller organisationskultur. En av dessa 

nivåbegrepp handlar om att det i alla organisationer finns tre statusnivåer som delas in utefter 

vilken typ av arbete olika grupper gör. Denna indelning är intressant då dessa statusnivåer ofta 

har egna organisationskulturer (Schein, 2004:197-199). Det andra nivåbegreppet handlar om 

innehållet i organisationskulturen d.v.s. att det finns olika lager av grundläggande antaganden, 

värderingar och artefakter. Detta nivåbegrepp kommer att redovisas i avsnitt 2.5.1. 

Statusnivåerna som Schein tar upp är (Schein, 2004:197-199): 

 

 Arbetarkulturen som finns bland grupper av produktionsarbetare. 

 Ingenjörskulturen som finns bland grupper av organisations- och produktutvecklare. 

 Ledarkulturen som finns i grupper som är involverade i de ekonomiska aspekterna. 

 

Hur organisationskulturen ser ut i dessa tre nivåer är olika i olika företag men nivåerna finns 

och kan kartläggas och sedan jämföras för att se om de ligger i konflikt med varandra eller är 

allierade med varandra. För ledarskapet handlar det om att förena målen för dessa tre grupper. 

Om en av dessa grupper blir för dominant får organisationen svårt att bli framgångsrik och 

kan t.o.m. få svårt att överleva. 

 

Vi kommer att göra vår indelning lite annorlunda än Schein för att modellen bättre ska kunna 

anpassas till vårt fallföretag. Vår indelning blir: 

 

 Arbetarkultur  

 Tjänstemannakultur 

 Ledarkultur 
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2.5 Kulturens innehåll 
Det finns flera teorier om vad organisationskultur består av och det som är gemensamt för 

flera av dem är fyra tillstånd (Bang, 1994:61): 

 

 Kultur är något implicit och kognitivt d.v.s. en mental karta som behöver tolkas 

genom de symboler som finns i organisationen. 

 Kultur är något gemensamt för medlemmarna, aldrig något individuellt. 

 Kulturen påverkar organisationsmedlemmarnas sätt att tänka och handla. Kulturen 

verkar således styrande och samlande på medlemmarna som ett ”socialt lim”. 

 Kultur kan överföras från en generation till en annan det är m.a.o. något som lärs in 

eller socialiseras in i. Det blir något som tas för givet, som ”sitter i väggarna”. 

 

Varje människa bär med sig tankar, känslor och handlingsmönster som lärts in på olika sätt 

under dennes livstid. Mycket sker under tidig barndom men en del inlärning sker först i vuxen 

ålder t.ex. den inlärning som sker i arbetslivet i olika organisationer. Sådan rotad inlärning 

kallas ibland för mentala program eller kultur. Denna typ av kultur är alltid ett kollektivt 

fenomen eftersom den, åtminstone delvis, delas av alla människor som lever eller har levt i 

samma sociala miljö d.v.s. i den miljö den lärts in. Kultur i denna mening är således en 

företeelse som aldrig kan särkopplas från den kontext den skapats/befinner sig i (Hofstede, 

1991:12-13). Kultur skapas, enligt Schein (2004:11-12), när medlemmar i en grupp har en 

gemensam historia. Kultur handlar därmed om sådant som en grupp delar och har en delad 

mening om. 

 

Kulturen har flera funktioner i en organisation bl.a. skapar den gränser mellan organisationen 

och omgivningen, den skapar en identitet för de individer som tillhör organisationen, den 

genererar engagemang gentemot något större än individens egenintresse och den stabiliserar 

sociala system. Alvesson (2007:188) menar att nyanställda som inte delar de kollektiva 

antaganden som finns i den organisation de anställs i, tenderar att sluta. Formella styrsystem 

och arbetsorganisation bestämmer därmed inte till fullo hur människor ska orientera sig och 

tolka sin vardagsverklighet och därför bör de som vill påverka inriktningen av hur människor 

tolkar sin vardagsverklighet fokusera på att påverka föreställningar och värderingar 

(Alvesson, 2007:186-187). 

 

2.5.1 Scheins modell för kulturinnehåll 
Detta är det andra nivåbegreppet Schein tar upp vilken alltså handlar om innehållet i 

organisationskulturen. Schein (Jacobsen, 2005:100-101) beskriver organisationskulturen som 

bestående av tre olika lager där kärnan består av grundläggande antaganden. Grundläggande 

antagande handlar om hur människor uppfattar världen och hur saker och ting förhåller sig till 

varandra. De är resultatet av en livslång socialisationsprocess. Grundläggande antaganden 

ligger djupt inom människan och är oftast dolda både för dem själva och för omgivningen.  

 

Nästa lager av organisationskulturen är normer och värderingar. Dessa bygger på våra 

grundläggande antaganden men är oftast mer medvetna och uttalade och de får även en mer 

direkt konsekvens för människors beteende.  Dock är de oftast dolda för andra precis som de 

grundläggande antagandena. En värdering är något som människor anser rätt och bra och som 

de försöker handla i enlighet med (Jacobsen, 2005:100-101). Det är vanligt att anta att 

värderingar kommer till uttryck genom fattade beslut, riktlinjer och visioner (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008:147). Normer är det som människor uppfattar som acceptabelt eller 

oacceptabelt beteende och ofta innehåller normer riktlinjer för hur människor bör handla när 

någon inte följer dessa normer (Jacobsen, 2005:100-101). Dessa två lager kategoriseras som 
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attityder d.v.s. tankar och åsikter och finns inuti människors huvuden. Det tredje lagret är 

artefakter vilket är den del av organisationskulturen som är direkt observerbar d.v.s. 

människors beteende, fysiska objekt och liknande. Jacobsen & Thorsvik (2008:144) menar att 

även om vi kan uppfatta artefakterna så kan dessa inte tolkas korrekt förrän vi har förstått de 

grundläggande antaganden som ligger bakom. Han menar vidare att organisationskultur både 

rör sig inifrån och ut och utifrån och in d.v.s. omedvetna antaganden blir medvetna 

värderingar och normer som mynnar ut i ett visst beteende men ett visst beteende kan också 

skapa nya värderingar och normer som förändrar de grundläggande antagandena, därav de 

dubbelriktade pilarna i figuren nedan (Hatch, 2002:248). Vi har genom hela studien använt 

oss av en mer konkret och utförlig modell av nedanstående figur vilken vi fritt och 

egenhändigt skapat utefter Hatch´s (2002:244-247) tabeller. Denna figur redovisas i 

metodkapitlet under avsnittet om analysmetod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Scheins modell för kulturinnehåll (Hatch, 2002:248).   

 

För att kunna kartlägga de grundläggande antaganden som finns i en organisation har Hatch 

(2002:244) skapat en översiktlig tabell som visar vilka grundläggande frågor som behöver 

besvaras vid en kartläggning. 

Tabell 1. Scheins förteckning över sju grundläggande kulturella antaganden (Hatch 

(2002:244). 

Organisationens relationer 

 

Människans handlingar 

 

Sanning och verklighet 

 

 

Tiden 

 

Människans natur 

 

 

Människans relationer 

 

 

Homogenitet kontra mångfald 

 

Upplever organisationen i förhållande till sin omgivning sig vara 

dominant, undergiven, i harmoni med den, eller letar man efter en 
nisch? 

 

Är det ”riktiga” sättet för människor att bete sig dominant/aktivt, 
harmoniserande eller passivt? 

 

Hur definierar vi sant och falskt, hur bestämmer vi ytterst sett 
sanning i såväl den fysiska som den sociala verkligheten? Med 

hjälp av väl beprövad praktik, expertis, eller genom social 

konsensus? 
 

Vilken är vår grundläggande inriktning i termer av förfluten tid, 

nutid och framtid, och vilka tidsenheter är mest lämpade för 
genomförande av vardagliga uppgifter? 

 

Är människan i grunden god, neutral eller ond, och är människans 
natur oföränderlig eller möjlig att påverka? 

 

Vilken är det ”korrekta” sättet för människor att relatera till och 
fördela makt och kärlek till varandra? Är livet inriktat på 

konkurrens eller samarbete? Är det bäst att bygga samhället på 

individualism eller kollektivism? Är det bästa maktsystemet 
autokratiskt/patriarkaliskt eller kollegialt/delaktigt? 

 

Fungerar grupper bäst då de är mycket olika eller mycket lika? 
Borde individer i en grupp uppmuntras att vara innovativa eller 

anpassa sig? 

ARTEFAKTER 

UTTALADE VÄRDERINGAR & NORMER 

GRUNDLÄGGANDE ANTAGANDEN 
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2.6 Grints kulturklassifikations-modell 
Grint (2008:127) framhåller ett sätt att beskriva organisationskultur på som innebär 

klassificering genom fyra olika typer av kulturer:  

 

Maktkulturen 

Maktkulturen symboliseras av en koncentrisk ring där nyckelpersoner med någon typ av makt 

sprider kraft från centrum och utåt i organisationen. Makten kan erhållas i kraft av position, 

karisma etc, och kontrollmekanismen består av tillit och förtroende snarare än regelverk.  

 

Rollkulturen 

Denna typ av kultur återfinns oftast i byråkratier. I denna kultur är kännetecknen rationalitet, 

specialisering, procedurer och regelverk 

 

Uppgiftskulturen 

Denna kultur utmärks av processorientering, matrisorganisationer, decentralisering och 

flexibilitet. 

 

Personkulturen 

Denna kultur återfinns där individen är i centrum som t.ex. i familjer och mindre grupper och 

återfinns sällan i organisationer.  

 

Grint ger inga vidare förklaringar om den kulturtyp som benämns personkulturen. Vi har inte 

heller funnit andra beskrivningar som liknar denna, och då vår uppfattning är att 

arbetarkulturen på fallföretaget närmast liknar denna beskrivning har vi valt att använda en 

klassifikation som utgår från Grints personkultur men som kompletterats med egna metaforer 

utifrån en vardaglig förståelse av hur en familj fungerar. Denna klassifikation har vi benämnt 

”familjekulturen”. Dessa metaforer utvecklas vidare i analyskapitlet. 

 

Exakt hur de olika kulturtyperna uppstår är, enligt Grint (2008:127), beroende på samspelet 

mellan sex huvudfaktorer: historia och ägarskap, storlek, teknologi, mål, omgivningen och 

människorna. Ju större en organisation är, ju stabilare omgivning, ju mer beroende av dyr 

teknologi desto troligare att en rollkultur uppstår. Där teknologin och omgivningen är utsatta 

för snabba förändringar, där kommer det troligtvis att utvecklas en kraft- eller uppgiftskultur.  

 

2.7 Hantverkskulturen 
Sennett (2008:52) beskriver en hantverkskultur där hantverket upprätthåller ett nära 

förhållande mellan hjärna och hand, mellan maskin och människa. Hantverket kombinerar 

kompetens, engagemang och omdöme vilket är avgörande för fysisk, psykisk och samhällelig 

välfärd. Ett bra arbete kräver färdighet och färdighet kräver träning. Sennett (2008:284) menar 

att talang inte är det viktiga för att bli en bra arbetare utan det är motivation, träning och hårt 

arbete som gör en bra arbetare. Sennett (2008:6) menar vidare att arbete är en varaktig, 

grundläggande mänsklig impuls för människor och detta innefattar viljan att göra ett bra jobb 

för sin egen skull d.v.s. människan är en skapande människa som blir tillfredsställd av det 

han/hon själv skapar. Hantverkskulturen innebär att arbetare känner stolthet över sitt arbete 

vilket Sennett (2008:28-32) menar blir mer sällsynt idag. Detta ger låg lojalitet mellan 

arbetare och arbetsgivare samt innebär att arbetare inte blir motiverade att göra ett bra arbete 

(Sennett, 2008:28-32). Sennett (2008:284) menar att dagens organisationer har blivit ytliga i 

den meningen att de eftersträvar flexibilitet och förändringskompetens snarare än kompetens 

och djupa kunskaper, att allt måste gå snabbt och vara föränderligt så kvalitet i bemärkelsen 

gott utfört arbete ersätts med kvalitet i bemärkelsen kvantitet (Sennett, 2008:52).  
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Sennett (2008:38-45) anser att arbetsdelning är ett stort hinder för att kunna göra ett gott 

arbete. Det kan vara arbetsdelning mellan människor på olika nivåer eller att maskiner tar 

över en del arbete. Arbetsdelningen innebär att människan inte får en helhetsbild och en 

känsla för problemen och därför inte finner bra lösningar.  

 

Sennett (2008:247) framhåller kollektivet framför individen och att detta är något som 

behöver leva vidare i dagens arbetsliv. Den tysta kunskapsöverföringen går lätt förlorad när 

arbetsorganisation förändras därför att kunskapen finns i den sociala kontexten och inte är 

löstagbar från denna (Sennett, 2008:50-52). Människor ”limmas ihop” genom informella och 

formella arbetsritualer, mentorsskap, och ansikte-mot-ansikte delning av information/kunskap 

(Sennett, 2008:73). Kunskap och färdighet ackumuleras över tid och den överförs genom 

social interaktion, dock inte genom standardisering eller genom språk eftersom språket är 

begränsat när det gäller överföring av den tysta kunskap som förmåga och färdighet utgör 

(Sennet, 2008:95).  

 

2.8 Ledarskapet 
Organisationskultur ses av många som ett styrmedel (Jacobsen & Thorsvik, 2008:134) men 

frågan är då vem som sköter styrningen. Enligt Schein (2004:11, xi) är det ledarskapet som 

formar kulturen men det är också så att kulturen definierar och formar ledarskapet d.v.s. 

ledarskap och kultur utgör två sidor av samma mynt. Organisationskultur börjar med att en 

ledare implementerar sina egna värderingar och antaganden i en grupp. Om gruppen är 

framgångsrik och antaganden kommer att gälla för gruppen har en organisationskultur skapats 

som kommer att forma kommande generationer vad gäller vilket ledarskap som är 

acceptabelt. Organisationskulturen definierar nu ledarskapet, men när omgivningen förändras 

och gruppen möter svårigheter med anpassning till detta, kommer antagandena att sluta gälla 

vilket gör att ledarskapet måste omdefinieras. De ledare som kan gå utanför sina egna 

värderingar och anpassa sig till omgivningen klarar denna uppgift, vilket är en av ledarskapets 

största utmaningar (Schein, 2004:2). 

 

Hofstede (1991:247) menar att organisationskultur, i viss mån, är hanterbar men att ändra 

kollektiva värderingar hos vuxna människor är mycket svårt. Sådan förändring kräver först en 

avinlärning av tidigare inlärning för att sedan lära in det nya. Människors värderingar kan 

givetvis förändras men det sker oftast inte för att någon annan, t.ex. ledningen, planerar och 

vill det utan för att individen själv ser en mening med detta. 

 
Grint (2008:126-127) menar att en populär föreställning är att ledarnas uttalade uppfattning 

om organisationskulturen är identisk med den faktiska organisationskultur som råder i ett 

företag och att det bara existerar denna enda organisationskultur. En vanlig trend är att 

organisationer formaliserar kulturen genom explicit uttryckta värderingar som medlemmarna 

förväntas läsa och anta som sina egna (Grint, 2008:126-127). Grint (2008:127-128) menar 

istället att organisationskultur är ett resultat av ett socialt samspel mellan människor. En 

ledare kan ge order om ett visst agerande men inte förrän de underordnade lyder och agerar på 

ordern erhåller ledaren egentlig makt. Varje order tolkas av de underordnade och vägs mot 

deras egna värderingar och behov etc. och kanske inte tolkas eller utförs på det sätt som 

ledaren avsett. 

 

Jacobsen (2005:104) menar att informella maktförhållanden är nära förbundna med 

organisationskulturen eftersom organisationskultur handlar om vem som ska definiera vilka 

som gör rätt och därmed ska belönas, och vilka som gör fel och därmed riskerar 
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”bestraffning”. En del av detta regleras av företaget genom anställningsavtal, manualer och 

strategier men Jacobsen (2005:104) menar att människor också påverkas av informella 

förväntningar på beteendet som t.ex. skapas och upprätthålls genom organisationskulturen. 

Hur de reella maktförhållandena ser ut i ett företag kan inte helt kartläggas med hjälp av 

organisationsscheman och positioner i hierarkin. Det finns många andra källor till 

maktutövning i en organisation och en grundläggande utgångspunkt är att alla i en 

organisation har makt men det skiljer sig styrka och användbarhet. Alla som kontrollerar en 

resurs som andra är intresserade av har en viss grad av makt. Det kan t.ex. vara kunskap, 

arbetskraft, pengar eller position. Faktorer som påverkar maktpositionen är tillgång till 

information, personligt nätverk, fysisk placering, kunskap, auktoritet och karisma. 

 

2.9 Starka och svaga kulturer 
Det är vanligt att skilja mellan starka och svaga organisationskulturer. Med en stark 

organisationskultur avses en organisationskultur som i hög grad dominerar en organisation 

och styr medlemmarnas beteende (Bang, 1994:108). Styrkan på organisationskulturen beror 

på hur länge den funnits, medlemskapets stabilitet och känslostyrkan i den delade historien. 

Organisationskultur handlar därmed om sådant som en grupp delar och har en delad mening 

om (Schein, 2004:11-12). Schein (2004:8) menar vidare att en organisationskultur inte är bra 

eller dålig enligt vissa fastställda normer. Huruvida en organisationskultur är bra eller dålig 

avgörs av hur väl den matchas med omgivningens krav. 

 

Det framhålls emellanåt att en stark organisationskultur alltid innebär framgång (Bang, 

1994:111) men ibland kan en stark och homogen organisationskultur, som inte delar 

organisationens strävanden utan drar åt motsatt håll, verka hindrande för organisationens 

framgång. 

 

2.10 Förändring av organisation och organisationskultur 
Jacobsen (2005:120) menar att organisationskulturen representerar det som kallas för 

djupstrukturen i en organisation. Dessa strukturer är mycket stabila till följd av att de ofta 

funnits mycket länge och för att det inom alla organisationer finns en tendens att förstärka 

antaganden som redan existerar. Vidare menar Jacobsen (2005:120) att det krävs en 

revolution d.v.s. en dramatisk förändring, för att kunna förändra dessa djupt liggande 

strukturer. Dock är det inte alla kulturella förändringar som kräver en revolution eftersom inte 

alla värderingar, normer och antaganden som finns i en organisationskultur är lika väsentliga. 

I de flesta organisationer finns det vissa värden som anses mer väsentliga s.k. kärnvärden, 

medan andra är mer perifera och därmed inte har lika stort värde. Jacobsen (2005:121) liknar 

organisationskulturen vid en lök med olika lager av värderingar, normer och 

grundantaganden. I den innersta delen finns kulturens kärnelement och i de yttersta lagren 

återfinns mer eller mindre perifera kulturelement. Försök att förändra kärnelement är i regel 

revolutionära medan modifieringar av de mer perifera elementen snarare är evolutionära d.v.s. 

stegvisa. Huruvida en kulturförändring uppfattas som revolutionär eller evolutionär har ofta 

att göra med i vilken mån det nya bryter med det gamla. Kultur är något inlärt och om det nya 

kräver både avlärning av något redan inlärt och inlärning av något helt nytt uppfattas den 

oftast som revolutionär och svår. De flesta människor har lättare att lägga till ny kunskap till 

redan befintlig än att lära av gammal, beprövad kunskap (Jacobsen, 2005:122). 

 

När det gäller förändring i organisationer är det viktigt att förstå vilket tidsperspektiv 

människor i organisationen har, eftersom olika tidsperspektiv kan utgöra en källa till motstånd 

mot förändringar. Det kan råda enighet om att förändring måste till stånd men oenighet kan 

råda vad gäller hur lång tid förändringen kräver. I en lyckad förändringsprocess är det ofta av 
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vikt att lyckas förmedla en känsla av tvungenhet till förändring, att det råder kris och är 

bråttom att förändra sig för att överleva. Denna upplevelse av att det föreligger en kris är ett 

centralt moment för att reducera motstånd och skapa uppslutning i förändringsarbetet. Det får 

dock inte vara för kort tidsperspektiv då känslor av uppgivenhet kan uppstå hos människor, 

men det får heller inte vara för långt tidsperspektiv då kriskänslan kan utebli (Jacobsen, 

2005:173-174). 

 

Jacobsen (2005:181) framhåller vikten av att skapa goda cirklar för att lyckas med ett 

förändringsarbete. Med detta menas att förändringsarbetet behöver kunna uppvisa snabba 

resultat s.k. ”små segrar”. På detta sätt skapas ett intryck av att förändringen fungerar vilket 

kan medföra att människor verkligen tror att förändring är möjligt och blir positivt inställda 

till förändringsarbete. Därmed kan det bli lättare att genomföra mer drastiska förändringar. 

Många små förändringar som bygger på varandra kan tillsammans bilda en mer 

genomgripande förändring.  

 

Locke & Guglielmino (2006) har utfört en kvalitativ studie av ett genomgripande 

förändringsarbete på ett stort lärosäte. Deras forskning indikerar att organisationskultur är en 

primär faktor vad gäller lyckade förändringar. Författarna menar att det är nödvändigt för en 

organisation att anta en delad vision som är brett kommunicerad om en organisation vill få till 

stånd permanenta förändringar (2006). De menar vidare att det är en kritisk faktor att 

ledningen erhåller både en medvetenhet och en djup förståelse för vilka stora subkulturer som 

har inflytande i organisationen innan de påbörjar en planerad förändring (2006:120). Locke & 

Guglielmino (2006:120) framhåller att en framgångsrik förändringsledare är medveten om att 

starka subkulturer ofta kan bjuda tillräckligt motstånd för att få ett förändringsinitiativ att 

misslyckas och de redovisar att så mycket som tre fjärdedelar av alla förändringsarbeten 

misslyckas till följd av organisationskulturella faktorer (Locke & Guglielmino, 2006:123). 

Locke & Guglielmino (2006:120) menar vidare att om ledningen har en bättre förståelse för 

vad som står på spel för subkulturmedlemmar så kan ledningen bättre sympatisera med 

medlemmarnas motstånd och få en mer realistisk uppfattning om hur förändringsarbetet ska 

genomdrivas. De menar att effektiva förändringsarbeten kräver en väl iscensatt och 

samordnad plan som svarar väl på behovet från de medlemmar som måste förändras 

(2006:123-124). Locke & Guglielmino (2006:124) menar att det bästa sättet att förankra 

förändringar i en organisation är att koppla ihop de nya grundläggande antagandena med de 

grundläggande antaganden som redan finns i den existerande kulturen för att sedan 

återkommande förstärka dessa över tid. Författarna menar att ledningen måste förstå att en 

enda person inte kan göra skillnad och därför måste ledningen öka sin förmåga att bli bra på 

att involvera flera andra personer. Vidare menar författarna att om ledningen inte är villiga att 

ge upp en del av den egna makten kommer organisationen aldrig att bli bättre än vad en 

människa kan bli, vilket de menar är ganska begränsande (Locke & Guglielmino, 2006:121).  
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3. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
 

 

 följande kapitel presenteras vårt syfte med studien, samt mer preciserade 

frågeställningar vilka utkristalliserats genom problemdiskussion och teorikapitel.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att studera organisationskulturen på Getinge Sterilization AB 

för att se om det förekommer skillnader i grundläggande antaganden för arbetarna, 

tjänstemännen och ledningen d.v.s. om det skiljer sig åt avseende deras uppfattning om sin 

vardagsverklighet, vilka dessa skillnader är och varför de uppstår. Vi vill även förstå hur 

dessa eventuella skillnader kan påverka organisationens möjlighet till framgång.   

 

3.2 Frågeställningar 
Nedanstående frågor har specificerats utifrån vårt syfte: 

 

 Hur uppfattar arbetarna, tjänstemännen och ledningen sin vardagsverklighet utifrån 

Scheins grundläggande antaganden? 

 Vilka skillnader kan identifieras mellan arbetarnas, tjänstemännens och ledningens 

vardagsverklighet? 

 Vad beror dessa skillnader i vardagsverklighet på? 

 Hur kan skillnader mellan arbetarnas, tjänstemännens och ledningens 

vardagsverklighet påverka organisationens möjlighet till framgång? 

 

3.3 Begreppsförklaring 
Vi använder begreppet vardagsverklighet utifrån Berger & Luckmanns (1966:10) definitioner 

om individers uppfattning om sin verklighet och om deras vardagskunskaper vilka har en 

koppling till hur människor konstruerar sin verklighet. Berger och Luckmann (1966:10) 

menar att vardagslivets verklighet ses av individen som en ordnad verklighet. Denna 

verklighet delas av flera individer och bygger på vardagliga rutiner. Varje enskild individs 

verklighet interagerar och kommunicerar ständigt med andra genom olika möten. Individer 

lever i en värld som är verkliga för dem. I interaktionen mellan individer är det lättare om 

deras vardagskunskaper överensstämmer eftersom det då finns en naturlig förståelse för 

individers handlande. Vardagskunskapen har flera funktioner, den skapar mening och struktur 

åt människors liv, konstruerar verkligheten och ligger till grund för människors handlande. 

Individer upplever att deras vardagskunskaper är självklara och sanna. Individers 

vardagsverklighet och vardagskunskaper domineras av vad Berger och Luckmann (1966:10) 

kallar för kokbokskunskaper d.v.s. den praktiska kompetens som skapas vid rutinartade 

handlingar. De menar att individer vet, genom återupprepningar och rutiner, vad som ska 

göras och hur det ska göras. Individers kunskaper om vardagslivet återfinns i avgränsade 

områden som är relevanta för den enskilde individen. 

 

I denna studie kommer begreppen organisationskultur och kultur användas synonymt. 

Detsamma gäller begreppen organisation och företag samt nivåer och grupper. 
 

I 
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4. METOD  
 
 

 

 följande kapitel presenteras val av metod och företag. Tillvägagångssättet av den 

empiriska studien samt av skrivandet i sig beskrivs. Här tas även upp komplexiteten av en 

studie om organisationskultur och en problematisering av vald metod.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Forskningsansats 
Widerberg (2002:27-28) menar att som forskare behöver vi ta ställning i den ontologiska 

frågan, d.v.s. vilken syn vi har på människan och världen. Valet vi gör påverkar sedan hur vi 

bör utforska människan och livet. Av de olika ontologiska synsätten har den kvalitativa 

forskningen sin grundsyn i att människan är helt och hållet unik i förhållande till allt annat på 

jorden vilket då betyder att människans livsvärld också måste undersökas av metoder 

anpassade till denna syn.  

 

Kvalitativ forskning syftar till att undersöka ett fenomens karaktär eller egenskaper och finna 

dess djupare innebörd. Kvantitativ forskning söker istället fastställa mängder och få en 

uppfattning av hur vitt delade uppfattningar är (Widerberg, 2002:15). Vid studier av 

organisationskultur råder det enligt Bang (1994:142-143) samstämmighet bland forskare 

gällande att de forskningsmetoder som är mest lämpade för denna typ av undersökningar bör 

vara av kvalitativ art. Bang (1994:147) menar att organisationskultur är tämligen 

problematiskt att observera som mätbara variabler, d.v.s. med ett kvantitativt angreppssätt. 

För att nå en förståelse om organisationskulturens komplexitet och dess påverkan på 

medlemmarna i organisationen gällande beteende och handlingar krävs det i regel mer 

innehållsrika, djupa och uttömmande svar. Dock menar Bang (1994:143) att en kombination 

av kvalitativ och kvantitativ metod är att föredra i syfte att nå både djup och bredd i 

forskningsfrågan.  

 

Vi har på grundval av ovanstående resonemang valt att tillämpa en kvalitativ forskningsansats 

då vårt syfte har varit att försöka nå en djupare förståelse för informanternas egen uppfattning 

om organisationskulturen i Getinge Sterilization AB. Vi har valt att som undersökningsmetod 

tillämpa djupintervjuer, observationer och dokumentgranskning för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor.  

 

Patel & Davidson (2003:23) menar att i en undersökning innebär forskarens arbete att relatera 

teori och empiri till varandra. Det finns tre sätt att gå tillväga på för att uppnå detta, induktion, 

deduktion och abduktion.  

 

Ett induktivt val innebär en upptäcktsresa för forskaren vilket betyder att utgångspunkten 

ligger i empirin i motsats till deduktion. Utan förankring i teorier kan forskaren undersöka det 

valda objektet och generera en teori från den insamlade empirin. En risk med induktion är att 

det egentligen inte går att generalisera då den grundas på empiri som är typiskt för en viss 

unik situation och vissa personer. Ytterligare problem med detta val finns i att forskaren utgår 

från egna uppfattningar och föreställningar vilket kan komma att påverka de teorier som 

produceras (Patel & Davidson, 2003:24).  

 

I 
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Ett deduktivt arbetssätt innebär att forskaren med teori som grund drar slutsatser om enskilda 

företeelser genom att ställa upp hypoteser som prövas mot empirin. En fördel med ett 

deduktivt angreppssätt anses vara objektiviteten, då forskarna utgår från redan beprövade 

teorier vilket innebär en mindre påverkan av forskarens subjektiva uppfattningar. Risken med 

ett deduktivt val är att teorin styr forskningen på ett sätt som innebär att vissa intressanta 

upptäckter kan komma att bli utelämnade men även att den insamlade empirin tolkas på ett 

förutbestämt sätt (Patel & Davidson, 2003:23-24). 

 

Abduktion är det tredje sättet att gå tillväga i forskningsprocessen, vilket kan sägas ha sin 

position mellan induktion och deduktion, eller kanske snarare en kombination av de båda. 

Den induktiva delen i abduktion innebär att forskaren utifrån ett specifikt fall formulerar en 

preliminär teori. Nästa steg innebär att denna teori prövas mot nya fall vilket är det deduktiva 

arbetssättet. Den ursprungliga teorin kan därmed ses ur ett nytt perspektiv och både utvidgas 

och utvecklas till att bli mer generell. Fördelen med abduktion är att forskaren inte blir lika 

fastlåst som vid de andra tillvägagångssätten. En nackdel är att det inte går att förutsätta att 

forskare är helt ofärgade av tidigare forskning och erfarenheter vilket innebär en utopi i tron 

om att starta undersökningen helt förutsättningslöst (Patel & Davidson, 2003:24).  

 

Vi har valt att tillämpa ett abduktivt förhållningssätt i vår undersökningsprocess grundat på att 

vi besitter en del förkunskaper inom området organisationskultur, vilket betyder att vi ser det 

som svårt att inta ett renodlat induktivt förhållningssätt. Vid våra observationer och intervjuer 

har vi försökt att gå in i situationen relativt förutsättningslöst och bortse från teorier och 

förkunskap för att inte riskera att utesluta viktig information, vilket talar för induktion. 

Däremot har vi utgått från befintliga teorier vid själva skapandet av vår intervjuguide för att 

ringa in vissa väsentliga områden som vi behöver svar på, vilket leder oss in på ett deduktivt 

val. 

 

4.2 Urval 
Fallföretaget valdes efter rekommendationer från en bekant. Denna person hade en kontakt på 

fallföretaget vilken sedermera blev vår grindvakt. Grindvakt är en person som skapar tillträde 

för forskare i ett företag (Franssén, 2005:48). Vi kontaktade grindvakten och gjorde en 

förfrågan om att göra vårt examensarbete på fallföretaget. I samband med detta frågade vi om 

det fanns något speciellt område som skulle passa för en studie. Vår grindvakt hade 

uppfattningen att en undersökning om organisationskultur skulle vara av intresse eftersom det 

är ett återkommande samtalsämne på företaget. Då även vi anser att detta ämne är viktigt och 

spännande samt kräver ytterligare forskning, gjorde vi valet att genomföra en studie av 

organisationskultur på fallföretaget. Vi har givits full frihet att utforma studien utefter våra 

egna tankar och idéer. 

 

En faktor som bestämmer hur urvalet skall göras i en undersökning är vad som är möjligt att 

genomföra. Det kan förekomma praktiska svårigheter i form av begränsningar i tid och/eller 

ekonomiska förutsättningar (Denscombe, 2009:53). Vid ett subjektivt urval väljer forskaren ut 

de personer som anses ha relevans för undersökningstemat och som kan tänkas tillföra 

undersökningen värdefull information. Fördelen med ett subjektivt urval är just att forskaren 

kan koncentrera sig på de människor eller företeelser som på god grund kan antas ge viktig 

information gällande forskningsfrågan. Nackdelen med detta urval är att forskaren får överge 

tanken på representativitet vilket gör det svårt att generalisera resultaten (Denscombe, 

2009:37).  
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Då vi har haft begränsade resurser i form av tid att genomföra vår studie har det mest 

fördelaktiga alternativet för vår del varit att tillämpa ett subjektivt urval. Valet grundas även 

på vårt undersökningstema och utifrån dess natur bestämde vi från början att det var viktigt att 

koncentrera oss på djupintervjuer med ett mindre urval istället för en bredare undersökning av 

kvantitativ art. Risken med att göra både kvalitativ och kvantitativ undersökning hade i vårt 

fall varit att vinsten med att bredda undersökningen skulle ha varit på bekostnad av att nå en 

djupare förståelse. 

 

Vi har valt att intervjua sex personer inom produktion fördelat på två avdelningar. Tre av 

informanterna arbetade inom svetsavdelningen, varav en var produktionsledare. På 

svetsavdelningen var alla informanter män i en ålder av 20 år, 43 år, respektive 53 år. Inom 

förrådsavdelningen var även där en av de tre informanterna produktionsledare. Två av 

informanterna var män, 56 år respektive 64 år och en var kvinna i en ålder av 44 år. Vi har 

även intervjuat två konstruktörer (tjänstemän) som båda var män vilka var 25 år respektive 37 

år. Tre intervjuer har genomförts med ledningen varav två var män, 39 år respektive 48 år, 

och en var kvinna som var 49 år.  

 

4.3 Datainsamling 
4.3.1 Individuella intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på plats i Getinge Sterilizations lokaler. Vi spelade in alla intervjuer 

med hjälp av två inspelningsapparater, samtidigt som anteckningar fördes i syfte att gardera 

oss från eventuella tekniska missöden. Vid alla intervjuer var båda forskarna delaktiga. En av 

oss höll huvudsakligen i intervjun medan den andra förde anteckningar men också inflikade 

med följdfrågor. Detta tillvägagångssätt anser vi vara positivt, även om det är mer 

tidskrävande, då vi efter varje intervju kunde diskutera våra intryck av intervjuerna. Varje 

intervju varade mellan 60-90 minuter. 

 

Intervjuerna har haft sin utgångspunkt i en semistrukturerad intervjuguide då vårt syfte har 

varit att inte styra intervjun helt utifrån ett frågeformulär utan lämna öppet för mer flexibla 

och samtalsliknande former. Därmed ges utrymme för informanten att tala mer utförligt och 

utveckla egna tankar och idéer som kan tillföra vår undersökning värdefull information. Vårt 

val att inte genomföra intervjuerna helt ostrukturerat grundar sig i att vi, genom vår 

temabaserade intervjuguide, ville få svar på vissa särskilda frågor som vi anser vara av vikt i 

vår undersökning (Denscombe, 2009:234-235). 

 

Vi inledde varje intervjutillfälle med att informera lite om oss själva och vår undersökning, de 

flesta av informanterna hade också tidigare tagit del av det informationsblad vi skickat ut 

gällande bl.a. undersökningens syfte. Vi bad också om informanternas tillstånd till att spela in 

intervjuerna och förklarade syftet med detta och att det som sades under intervjun skulle 

komma att behandlas konfidentiellt. Det var av stor vikt för oss att påtala dessa aspekter 

särskilt noga, att skapa en tillit mellan oss och informanten, då en del av intervjufrågorna 

kanske skulle komma att uppfattas som känsliga att besvara (Denscombe, 2009:255). 

 

Alla intervjuer avslutades med att ge informanten möjlighet att själv tillägga eventuell 

information, som vi hade missat att ta upp men som denne ansåg vara viktig. 

 

4.3.2 Observationer 

Vi har genomfört tre observationer på två olika personalmöten, med produktionsledare och 

deras personal. Varje möte varade i ca en halvtimma och på vart och ett av dem deltog ca 20 

personer plus produktionsledaren. Den tredje observationen var en rundvandring i fabriken. 
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Observationerna av personalmötena var i inledningsskedet av vår studie inte direkt planerade 

utan intresset av att genomföra dem växte fram efter genomförda intervjuer. Vårt syfte med 

att observera var att studera ovan nämnda personers interaktion i deras naturliga miljö, hur det 

verkligen förhåller sig mellan produktionsledare och arbetare och mellan arbetare och 

arbetare. Innan mötena startade presenterade vi oss och klargjorde vårt syfte med 

undersökningen och hur materialet skulle komma att hanteras. De flesta av mötets deltagare 

var okända för oss, med undantag för någon enstaka som vi tidigare hade intervjuat. Vi valde 

att göra ostrukturerade observationer som är ett lämpligt tillvägagångssätt vid rent 

upptäckande undersökningar. Detta innebär att vi inte i förväg hade bestämt oss för vad som 

skulle observeras, dvs. vi följde inte ett observationsschema som vid strukturerade 

observationer. Istället antecknade vi mer fritt vilka beteenden som förekom under mötena 

(Hartman, 2004:238).  

 

Ett problem som vi befarade med att ”tränga oss på” arbetarna i deras naturliga miljö var att 

beteendena som kunde observeras inte skulle vara äkta, då de var medvetna om vår närvaro 

och kanske inte skulle agera naturligt. Vi upplevde dock inte att detta var fallet med våra 

observationer. 

 

4.3.3 Dokumentgranskning 

Vi har kompletterat vår datainsamling med att granska interna dokument såsom 

årsredovisning och organisationsschema för Getinge Sterilization AB, i syfte att skapa en 

större allmän förståelse för företaget. Vi har även granskat tidningsartiklar från Internet och 

filmklipp från Youtube om Carl Bennet, en av nyckelpersonerna i fallföretaget. 

 

4.4 Analysmetod 
För att kunna förstå organisationskultur krävs en god förmåga att tolka, beskriva och 

analysera organisationen som studeras eftersom kultur inte är något mätbart. Det är även 

viktigt att vara väl förtrogen med teorier, begrepp och tidigare forskning. Förutom detta krävs 

också ett visst mått av fantasi, kreativitet och inlevelseförmåga vid analysen av 

organisationskultur (Alvesson, 2007:180). Vi har redan från början av vår undersökning haft 

med oss vår kartläggningsmodell (Scheins trefaktormodell, se figur 4) och vid analysstadiet 

har den använts som ett verktyg för att bearbeta den insamlade datan och den har även 

underlättat arbetet gällande att koppla ihop empiri med teori. 

 

Denscombe (2009:370) menar att kvalitativ data måste förberedas och organiseras innan den 

kan analyseras på ett meningsfullt och systematiskt sätt. Detta kan göras utefter fem steg vilka 

kan ses som delar i en repetitiv process: 

 förberedelse av data  

 förtrogenhet med data  

 tolkning av data (utveckla koder, kategorier och begrepp) 

 verifiering av data 

 presentation av data 

 

Vi har organiserat all insamlad data enhetligt och i ett kompatibelt format genom att efter 

varje intervju transkribera ljudinspelningarna och dokumentera svaren skriftligt under 

respektive fråga i intervjuguiden, vilket har underlättat vår granskning av materialet. Vidare 

har vi vid upprepade tillfällen läst igenom materialet och diskuterat det för att bli väl förtrogna 

med det innan vi började på arbetet med tolkningsprocessen. Själva tolkningsprocessen 

inleddes med att färgkoda materialet på ett systematiskt sätt utifrån vår kartläggningsmodell 
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Scheins 
trefaktormodell 

Artefakter 

Värderingar & 
Normer 

Grundläggande 
Antaganden 

Fysiska Beteende-
mässiga 

Verbala 

Konst, design, 
logotyper 

Fysisk 
utformning 

Materiella objekt 

Klädsel och 
utseende 

Byggnader och 
inredning 

Ceremonier och 
ritualer 

Belöningar,  
bestraffningar 

Traditioner och 
sedvänjor 

Kommunikationm
önster 

Anekdoter och 
skämt 

Metaforer 

Hjältar och 
skurkar 

Berättelser och 
historier 

Förklaringar 

Jargong och 
smeknamn 

Värderingar Normer 

Frihet 

Demokrati 

Trygghet 

Konflikt 

Styrning 

Lojalitet 

Pengar 

Tradition 

Regler 

Uppförande-
koder 

Klädkoder 

Gränser 

Etik 

Rutiner 

Organisationens 
relationer 

Människans 
handlingar 

Sanning och 
verklighet 

Människans natur Människans 
relationer 

Tiden Homogenitet 
kontra mångfald 

(se figur 4), d.v.s. varje tema i modellen fick en egen färgkod och varje 

tillhörande/underliggande ruta kodades med en siffra. Dessa koder applicerades sedan på de 

ställen där de passade in i informanternas svar. Därmed kunde vi reducera materialet och göra 

det mer överskådligt. Därefter sammanställde vi informanternas svar i de olika kategorierna 

(artefakter, värderingar & normer och grundläggande antaganden) utifrån varje nivå för sig 

(arbetare, tjänstemän och ledning). Vårt nästa steg innebar att ytterligare reducera materialet 

genom att placera in svaren i de grundläggande antagandena. Till sist försökte vi att finna 

samband inom varje nivå i varje enskilt grundläggande antagande d.v.s. vi försökte att urskilja 

återkommande mönster som sedan skulle komma att ligga till grund för de generella slutsatser 

vi presenterat. Samma förfarande har skett gällande observationerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 4. Scheins trefaktormodell (fritt efter Hatch, 2002:244-247). 
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4.5 Metoddiskussion 
 

4.5.1 Etiska ställningsstagande 

Vid samhällsforskning är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna vid insamling av 

data, i analysprocessen och vid presentation av datan. Det är viktigt att ha ärliga avsikter där 

informanternas integritet respekteras och att de inte på något sätt kan komma att lida skada 

genom att medverka i undersökningen (Denscombe, 2009:193). 

 

Vi inledde varje intervjutillfälle med att informera lite om oss själva och vår undersökning, de 

flesta av informanterna hade också tidigare tagit del av det informationsblad vi hade skickat ut 

gällande bl.a. undersökningens syfte, deras rätt att dra sig ur och att allt material skulle 

komma att hanteras konfidentiellt. Vi bad också om informanternas tillstånd till att spela in 

intervjuerna och förklarade syftet med detta och att det som sades under intervjun skulle 

komma att behandlas konfidentiellt. Det var av stor vikt för oss att påtala dessa aspekter 

särskilt noga, att skapa en tillit mellan oss och informanten, då en del av intervjufrågorna 

eventuellt skulle uppfattas som känsliga att besvara (Denscombe, 2009:255). 

 

Gällande observationerna så började vi med att presentera oss innan personalmötet startade 

och klargjorde vårt syfte med studien och att materialet skulle komma att hanteras 

konfidentiellt. 

 

4.5.2 Tillförlitlighet 

En undersöknings tillförlitlighet är ett avgörande inslag för all forskning oavsett om den är av 

kvalitativ eller kvantitativ art (Denscombe, 2009:378). Vi har försökt att stärka 

tillförlitligheten i vår studie genom att använda oss av triangulering. I vårt fall har det 

framförallt inneburit forskartriangulering då vi varit två forskare närvarande vid varje 

intervju- och observationstillfälle, vilket har inneburit att vi har kunnat diskutera och tolka 

varje datainsamlingstillfälle. Vi har även använt oss av metodtriangulering då vi har 

genomfört observationer för att verifiera den framkomna datan från intervjuerna. 

Tillförlitligheten kan också anses vara stärkt för att vi använt en väl beprövad intervjuguide 

(Bang, 1994:148-152) som visat sig mäta organisationskulturens innehåll på ett erkänt sätt. 

 

4.5.3 Svårigheter och problem 

En svårighet i vår studie har varit att nå djupare in i fallföretagets organisationskultur vilket 

Bang (1994:147) förklarar beror på att det kan vara svårt att få tillträde till en kultur som man 

ej är delaktig i samt att tidsperspektivet sätter begränsningar för studiens omfattning. Ett 

ytterligare problem som Bang (1994:147) tar upp gällande studier av organisationskultur, är 

att informanterna kan vara omedvetna om den rådande organisationskulturens innehåll, vilket 

kan påverka svaren så att de inte ger en fullständig bild av organisationskulturen. Vi har dock 

överlag uppfattat det som att informanterna hade tillit till oss forskare och var ärliga i sina 

svar samt gav oss intressanta fakta.  

 

4.5.4 Metodkritik 

Genom vårt val att utesluta en enkätundersökning är vi medvetna om att vi har missat chansen 

att få en bred uppfattning om fallföretagets organisationskultur. Dock anser vi att fördelen 

med att nå en djupare förståelse för de valda informanternas specifika uppfattning om 

organisationskulturen har vägt tyngre. 

 

När det gäller dokumentgranskning bör denna typ av källa aldrig accepteras okritiskt. Vid all 

vår dokumentgranskning har vi försökt att inta ett kritiskt förhållningssätt då vi är medvetna 
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om att den utformats med ett speciellt syfte riktat till en specifik målgrupp, vilket styr den 

information vi har fått ta del av (Denscombe, 2009:301). 

 

Ett ytterligare problem som vi har varit medvetna om är att vi inte har kunnat garantera 

informanternas anonymitet fullständigt då urvalets omfattning har varit relativt begränsat. Det 

faktum att analysen har grundats på de tre olika nivåerna i organisationen (arbetare, 

tjänstemän och ledning) har ytterligare begränsat informanternas anonymitet. Vi har delgivit 

alla informanter om risken med att de inte kan vara fullständigt anonyma och trots detta har vi 

fått ett godkännande att använda materialet från samtliga. 
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5. RESULTAT  
 
 

 

 följande kapitel redovisas en sammanfattning av det insamlade empiriska materialet. Vi 

har valt att redovisa under sju teman vilka utgörs av Scheins grundläggande antaganden. 

Under varje tema redovisas sedan i tur och ordning de tre nivåerna: arbetare, tjänstemän 

och ledning.  
 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Organisationens relationer 

5.1.1 Arbetare 

Arbetarna i produktionen uttrycker att de har en relativt begränsad relation med omvärlden, de 

är mer inriktade på att lösa problem som uppstår i deras vardagliga arbete. De säger också att 

de har en viss medvetenhet om att det finns konkurrens, men detta påverkar inte deras vardag. 

Arbetarna i företaget uttrycker även en medvetenhet om att omvärlden kan påverka deras 

anställningssituation vilket blev tydligt då företaget sa upp folk 2008 för första gången i 

företagets historia. De flesta menar ändå att de känner sig trygga i sin anställning.  
 

”Vi är väl ganska hårt konkurrensutsatta men det är ju inget man tänker på när man 

 står och jobbar men vi gör vårt bästa och drar vårt strå till stacken”. 

 

”Jag tänker kanske inte just på kunden, jag tänker att produkten ska bli bra”. 

 

Flera informanter uttrycker en besvikelse över att de idag inte är den fabrik som tjänar mest 

pengar åt koncernen, vilket var fallet tidigare, det var bl.a. detta som skapade ”Getingeandan”. 

De upplever att de inte har lika mycket att säga till om längre trots att de är grunden för hela 

koncernen. Intervjuerna visar att det råder en stolthet över företaget, över produkterna och 

över hantverket som ligger bakom produkterna och dess kvalité. 
 

”Vi är ju inte ens den största kassakon längre, det var vi ju innan, 

det var ju vi som drog in pengarna men så är det inte mer”. 

 

Informanterna menar att det är viktigt med ett bra ansikte utåt d.v.s. det är viktigt hur företaget 

sköter sig och att det är ett välmående företag som tjänar pengar. Informanterna uttrycker att 

det även är viktigt att vara ett pålitligt företag som håller vad det lovar och levererar produkter 

av högsta kvalitet. Informanterna berättar att företaget är väldigt öppet utåt och om någon vill 

komma på t.ex. studiebesök så är de välkomna.  

 
”Går man ut på byn här så höjer man Getinge till skyarna”. 

 

5.1.2 Tjänstemän 

Informanterna menar att de, i viss utsträckning, tänker på kunden i det dagliga arbetet. 

Tjänstemännen vet att de har konkurrenter men inte specifikt vilka dessa är.  
 

”Vi måste ju givetvis vara bäst, men jag tänker inte direkt på det”. 

 

Tjänstemännen utrycker en viss besvikelse över att inte vara en framträdande del av 

koncernen längre. 
 

I 
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”Detta är ju Ground zero, det var här allting började.  

Men vi är ju bara en liten del, en prick i det stora hela”. 

 

Tjänstemännen menar att de är relativt trygga i sin anställning och de är medvetna om att 

omvärlden d.v.s. marknaden kan påverka anställningen.  

 

5.1.3 Ledning 

Flera av informanterna uttrycker att de är stolta över företaget och de produkter som 

produceras och de menar att denna stolthet är grunden för mycket i kulturen. 

 
”Du kommer till den bästa arbetsplatsen man kan ha i det här  

närområdet. Det är ju kul för oss som är ifrån trakten att ha  

ett sån’t stort och fint företag. Det är en stolthet man känner”. 

 

Vidare uttrycker en av informanterna att det märks att vissa förhållanden i kulturen förändrats 

till följd av att de inte längre är koncernens mest vinstrika bolag. 

 
”Min egen reflektion av kultur är att den blir förändrad  

när man går från ett välmående företag till ett  

mindre välmående, men fortfarande välmående, företag”. 

 

”Min styrka som ledare ligger i att kunna genomföra stora 

 förändringar, jag vill ta företaget från bra till bäst!”. 

 

Informanterna uppger att de är mycket medvetna om konkurrenshotet och menar att om de 

vill vara med och konkurrera, så måste det genomföras förändringar. Vidare berättar 

informanterna att företagets strategi är att vara etta eller tvåa inom varje segment. Ledningen 

menar att så länge kunderna är nöjda så gör de ett bra jobb.  

 

5.2  Människans handlingar 

5.2.1 Arbetare 

Intervjuerna med arbetarna visar att de har en god arbetsmoral, att det är viktigt för dem att 

göra ett bra jobb och verkligen arbeta när de har stämplat in.  

 
”Jag tror inte att det är någon här som går hit bara för 

 att sitta och mygla sig fram på dagarna, för det är det inte”. 

 

”Det förutsätts att du ska göra ditt jobb och att du ska göra det bra”. 

 

Informanterna menar att människor ska vara aktiva vilket de även uppskattade hos den 

tidigare VD:n Carl Bennet då han tog över företaget. De menar vidare att han gick in och 

styrde upp, avskedade människor som inte gjorde sitt arbete och vände företaget från 

konkurshot till blomstrande framgångar.  Arbetarna upplever att de har hög autonomi och att 

de får sköta sig själva bara de får sakerna gjorda. Arbetarna anser att det är viktigt att vara 

lojal vilket innebär att ta ett långsiktigt ansvar. De anser att det är så Carl Bennet agerat, han 

valde att köpa företaget, han satt som VD under sju år och har sedan dess hållit sin hand över 

företaget genom sitt ägarskap och sin styrelseplats. Även Johan Malmqvist ses som en person 

som fostrats i företaget och stannat under en lång period. Arbetarna uttrycker att de har svårt 

för VD:ar som kommit och varit där under en kort period, då arbetarna anser att dessa inte har 

känt ett personligt ansvar för företaget. De flesta i företaget har varit anställda mycket lång 

tid, många under större delen av sitt arbetsliv.  
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”Har du fått jobb på Getinge så har du jobb för livet”. 

 

”Johan Malmqvist kom hit med Carl Bennet, det är hans frukt,  

så att säga, det är Johan som har varit driftig med  

att få ihop ett koncept som passar med autoklaver  

så att vi idag kan utrusta i stort sett ett helt sjukhus”. 

 

”Man lär ju inte känna dem, de åker in och ut så fort så”. 

 

5.2.2 Tjänstemän 

Informanterna uttrycker att det är viktigt att vara aktiv i sin arbetsroll och att göra det som 

ålagts dem. Tjänstemännen upplever att den nye VD:n vill satsa och utveckla företaget vilket 

de uppskattar.  

 
”Jag fick ingen kläm på [……], det hände liksom ingenting.  

Han hade en jättevision men det stod bara still”. 

 

Tjänstemännen anser att anställda på företaget har god arbetsmoral och att de samarbetar och 

hjälper varandra. 

 
”Folk jobbar ju faktiskt. Har de inte någon maskin  

att stå vid, så hjälper de någon annan”. 

 

Informanterna upplever att det förväntas från arbetskamraterna att de bör vara lojala mot 

företaget. Det kan vara okej att kritisera företaget internt men inte externt. Informanterna 

menar att de flesta anställda håller företaget väldigt högt och att lojalitet är den värdering som 

är viktigast bland de anställda. Informanterna upplever att den nye VD:n är pålitlig och gör 

det han säger att han ska göra. Informanterna menar att detta är en bra egenskap. 

Informanterna upplever att många anställda, särskilt de som varit länge i företaget, är passiva 

och rädda för förändring. Tjänstemännen anser att det är viktigt med förändring så att 

utvecklingen går framåt och det inte står still. Informanterna sätter hopp till att den nye VD:n 

ska få bort denna rädsla för förändringar. Tjänstemännen anser att det är viktigt att känna sig 

100% nöjda då de lämnar ifrån sig sitt arbete men att det är sällsynt att känna så p.g.a. 

tidspressen. 

 

5.2.3 Ledning 

Ledningsgruppens inställning är att människor ska vara aktiva och engagerade t.ex. om det 

hålls möten måste dessa leda fram till ett beslut och inte resultera i att det snackas bort en 

timme eller två. Alla informanter framhåller att Johan Malmqvist är en nyckelperson för 

företagets framgång, att han genom ett aktivt ledarskap tagit goda beslut om bl.a. olika 

uppköp. Även Carl Bennet ses som en nyckelperson för framgången av ledningen. VD:n 

tycker att det är viktigt att de anställda kan gå hem efter en dags arbete och känna att de har 

gjort ett bra jobb men han upplever att det inte riktigt är så idag. VD:n är stolt över att arbeta i 

ett sådant etiskt företag som Getinge Group där det aldrig skulle fuskas i affärsavtal.  

Flera informanter menar att en del äldre anställda inte ser så positivt på förändringar och inom 

företaget använder de ofta uttryck som: 

 
”Det sitter i väggarna eller det är företagskulturen”. 

 

Ledningen uttrycker att de känner lojalitet mot företaget och de menar vidare att lojalitet är 

viktigt att känna för alla som jobbar i företaget. Flera av informanterna menar att denna 
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lojalitet också borde avspeglas i att de anställda inte arbetar så styrt efter klockan utan snarare 

efter när arbetet är klart.  

 

5.3 Sanning och verklighet 

5.3.1 Arbetare 

Arbetarna i produktionen anser att det är viktigt att ledningen har en förståelse för den 

verklighet som råder i produktionen. De menar att det inte bara går att tänka ekonomiskt utan 

att det måste finnas en förståelse för vad produktion innebär och vilka problem som finns. 

Intervjuerna visar att arbetarna vill att sanning och verklighet ska baseras på humana värden 

snarare än ekonomiska även om de förstår att de ekonomiska värdena också är viktiga. 

 
”Förr fick alla på kontoret först vara i produktionen 

några veckor, det kunde de minsann införa igen”. 

 

Arbetarna upplever att ledningen bara jagar effektivitet och pengar och att ledningen vill dra 

in på deras kafferaster. Arbetarna beskriver att kafferaster är en viktig del av deras vardag. 

Arbetarna menar att det är viktigt för dem att lätta upp sitt arbete med lite bus och med små 

kafferaster. 

 
”Sedan så lurar man ju alltid alla nyanställda att de  

ska hämta lite roliga saker t.ex. en synvinkel”. 

 

”Det första du lär dig här är att dricka så mycket kaffe som möjligt (hahaha)”. 

 

”Vi busar, men inte som förr. Idag är det lite snyggare skämt”. 

 

Intervjusvaren visar att sanning d.v.s. vad som är rätt och riktigt i produktionen, skapas 

genom väl beprövad erfarenhet och denna sanning lagras i människors huvud och förs vidare 

genom att läras ut till nya som kommer in i produktionen. Arbetarna menar att det arbete som 

utförs är hantverksarbete och att de nya som kommer in är som ”lärlingar”. En informant 

berättar att det inte finns många nedskrivna rutiner och de som finns är inte relevanta för att 

lösa de problem som uppstår.  

 
”Det finns saker som står på ett papper, men  

det funkar inte så i verkligheten”. 

 

”Det man har gjort i tjugo år, det ska fortsätta”. 

 

5.3.2 Tjänstemän 

Tjänstemännen menar att ett typiskt grundläggande antagande för företaget, är att saker och 

ting görs enligt väl beprövad erfarenhet. Informanterna berättar att när de kommer in som nya 

måste de först vara i verkstaden ett par veckor vilket de anser är bra.  

 
”Såhär har det alltid varit och då går det inte att ändra på det”. 

 

Tjänstemännen är kritiska till att det finns få nedskrivna rutiner bl.a. vad gäller introduktion 

av nyanställda om hur företaget är uppbyggt samt om hur arbetsuppgifter ska utföras. 

Informanterna berättar vidare att många arbetare är finurliga och kommer på egna lösningar 

när de bygger maskiner men att dessa instruktioner och lösningar aldrig skrivs ned. 

Tjänstemännen menar att uppfinningsrikedomen hos arbetarna är det som gör att det 

överhuvudtaget kommer ut några maskiner ur fabriken.  
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”Upplärning är ganska obefintlig. Jag håller på att lära upp en ny  

kille nu, jag försöker ge honom det jag inte själv fick så att säga”. 

 

”Det är skillnad om en order involverar flera lag, då måste man ju givetvis se 

 till att de bygger lika. Annars finns det inga utskrivna regler om hur de ska byggas”. 

 

”Vi har jättehög teknisk kompetens, men vad det gäller föreskrifter 

 och standarder är det helt obefintligt”. 

 

Informanterna anser att det är oseriöst när kvantitet går före kvalitet, d.v.s. ekonomin ska inte 

styra alla beslut. Informanterna är därför även kritiska till att företaget valde att säga upp folk 

2008 och menar att personalen under denna tid istället kunde sysslat med underhåll etc.  

 

5.3.3 Ledning 

VD:n uppger att företaget idag har en alldeles för bred produktion med för många processer, 

vilket sprider fokus på ett ofördelaktigt sätt. En annan informant uttrycker detsamma och 

menar att arbetarnas vardagsverklighet behöver förenklas.  

 

Några av informanterna är smått kritiska till att de anställda arbetar ad hoc-betonat och har 

ibland svårt att förstå vilka processer som föregår en färdig leverans. Ledningen anser att 

sanning d.v.s. vad som är rätt och riktigt skapas av expertis och ska inte ifrågasättas av den 

som inte besitter den rätta expertisen. En informant menar att en del av ”Getingeandan” är just 

att det finns en ganska stor frihet att utforma sitt eget arbete, en entreprenörsanda så att säga. 

 
”Min övertygelse är att jag kan lyssna på andra och hjälpa 

 andra, men jag har min uppgift att leda företaget och  

killen vid maskinen har sin uppgift att sköta den”. 

 

5.4 Tiden 

5.4.1 Arbetare 

Flera av informanterna ger uttryck för att de har ganska långt tidsperspektiv vilket beror på att 

de har varit i företaget under lång tid. De anser att flera av cheferna har varit där väldigt kort 

tid när de t.ex. varit där under fem år. Vi uppfattar att det också handlar om hur mycket en 

chef uträttat under sin tid på företaget. Arbetarna hänvisar ofta till förr och nu när de talar, inte 

så mycket om framtiden. 

 
”[……] var här i fem år, det var bara för ett tag”. 

 

5.4.2 Tjänstemän 

Intervjuerna visar att tjänstemännen har ett långsiktigt perspektiv där det stabila ägandeskapet 

är viktigt. 

 

5.4.3 Ledning 

Ledningen anser att olika chefer passar olika bra beroende på vilken fas företaget befinner sig 

i. I vissa perioder behövs ”revolutionerande” chefsskap som t.ex. då Carl Bennet var VD. När 

Frisk var VD handlade det mest om att göra stegvisa förbättringar och nu börjar det bli dags 

för ”revolution” igen, enligt nuvarande ledningen. VD:n berättar att han har ett 

anställningskontrakt som spänner över tre år vilket är ganska vanligt i VD-positioner. Detta 

innebär att de förändringar som han vill genomföra präglas av detta tidsperspektiv. 

 

Ledningen uttrycker att de har ett framtidsperspektiv som innebär att nutida beslut präglas av 

framtidsutsikterna.  
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5.5 Människans natur 

5.5.1 Arbetare 

Flera av informanterna menar att företaget generellt sett använder sig av belöningar för att 

förstärka ett önskat beteende medan ”bestraffningar” i syfte att få bort oönskade beteende 

förekommer mer sällan. Dock menar de anställda i produktionen att det oftare förekommer ris 

än ros vad gäller verbala belöningar/bestraffningar vilket de anser är fel.   

 

Enligt intervjusvaren belönar företaget sina anställdas prestationer genom att varje år bjuda på 

jullunch, sommarfest och med en julklapp bestående av lax. Informanterna berättar att i 

produktionen förstärker produktionsledarna emellanåt önskat beteende t.ex. leveransprecision 

med att bjuda på smörgåstårta, semla eller något liknande. Vidare säger informanterna att 

ledningen förstärker innovativitet genom att belöna med trisslott eller ekonomiska 

ersättningar för förslag som inkommit och kommit företaget till nytta. Intervjusvaren visar 

även att ledningen belönar duktiga personer som visar engagemang genom att det finns stora 

möjligheter att befordras inom företaget. 

 
”Själv har jag haft en fantastisk tid här på Getinge där 

 jag började i produktionen men har fått utvecklas”. 

 

Informanterna berättar vidare att företaget belönar för lång och trogen tjänst genom en 

ceremoni då de som har varit anställda på företaget i 25 eller 50 år får mottaga en rekvisition 

på 10000 kronor att handla smycken, klocka eller konst för, samt att de får åka iväg på någon 

aktivitet som följs av en hotellövernattning. Flera i produktionen uttrycker att de saknar 

verbalt beröm eller mer tydliga belöningar från ledningen.  

 
”Carl Bennet lovordade oss väldigt mycket men jag har svårt att se  

nuvarande ledning komma och bara klappa någon på axeln och  

ge nå’t beröm. Den förra ledningen gjorde det aldrig”. 

 

När det gäller att ”bestraffa” ett oönskat beteende anger informanterna att de i produktionen 

använder sig av avståndstagande som t.ex. att inte prata med den som gjort något fel. Flera 

uttrycker att allt handlar om sunt förnuft t.ex. att fråga om det går bra att låna hem grejor eller 

att låna verkstaden för privat bruk, vilket för det mesta blir godkänt.   

 
”Om det är någon som klantat sig så går man ju inte dit  

och pratar med honom utan då får han stå sitt kast”. 

 

Informanterna berättar att ledningen är mycket tålmodiga vad gäller dåligt beteende och de 

bestraffar egentligen bara kriminella beteenden såsom stöld eller upprepade allvarliga 

förseelser t.ex. att sova på arbetstid, att vara full på jobbet samt att hota annan personal. I 

sådana fall blir det oftast tal om att de får säga upp sig själva. Avsked har skett i ytterst få fall. 

Informanterna berättar att en chef nyligen har gjort ett uttalande som tyder på att ledningen 

misstror arbetarna och tror att de är lata och behöver övervakas för att arbeta. Detta anser 

arbetarna vara helt obefogat och orättvist. 

 

5.5.2 Tjänstemän 

Tjänstemännen berättar att företaget belönar anställda som arbetat 25 eller 50 år i företaget 

genom en gåva och en resa med underhållning, middag och hotellövernattning. Informanterna 

berättar vidare att det inte firas när det kommit en stororder men att de får information om 

sådana saker, i alla fall om det rör sig om mycket pengar. Tjänstemännen anser att det är 

viktigt med rätt lön och vissa personalförmåner t.ex. att det är en bra julklapp för att förstärka 
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goda beteenden. Informanterna anser även att det är viktigt med verbal feedback. I nuläget 

anser informanterna att det finns brister gällande detta. 

 
”Om någon är duktig så kan de ju säga det till personen, det kan  

vara lite dåligt. Vissa är bättre på det men ledningen är inte så bra.  

Det kan alltid bli bättre, givetvis vill man höra om man är duktig”. 

 

En informant berättar att de brukar försöka korrigera ett felaktigt beteende hos sina 

arbetskamrater genom olika beteenden. 

 
”Om någon bryter mot reglerna då vill man inte ha med den  

personen att göra. Då blir den utfryst om man säger så”. 

 

Informanterna berättar att ledningen är tolerant när det gäller att korrigera felaktiga beteenden 

via ”bestraffningar”. De menar att om någon stjäl eller slår till chefen är detta grund för 

avsked men toleransen är inte högre än på andra företag. Däremot menar informanterna att det 

inte ”bestraffas” om någon kommer sent eller om de gör fel. En annan informant menar att 

belöningssystemet för att komma med nya idéer är lite förlegat och innebär att de inte kan få 

belöningar för nya idéer eftersom det anses ingå i deras arbete. En arbetare i fabriken kan 

däremot få en belöning för samma idé.  

 

5.5.3 Ledning 

Informanterna berättar att de har en ceremoni för att fira de som varit anställda i företaget i 25 

eller 50 år. Dessa ceremonier har sett lite olika ut genom åren och ledningen anser att det är 

viktigt att de ska vara lika från gång till gång. En informant menar att det är okej att belöna 

vid lång och trogen tjänst och också när folk presterar något. Informanten menar vidare att ett 

sådant firande inte får innebära att folk känner att det sitter helt säkert bara för att de varit 

anställda under lång tid. Flera av informanterna menar att belöningssystemen för att förstärka 

goda beteenden inte är särskilt uppdaterade och att det lever kvar många former av förmåner 

som egentligen inte belönar det som borde belönas. Intervjusvaren visar att nuvarande 

belöningssystem är baserat på kollektiva insatser men ledningen skulle föredra ett mer 

individuellt belöningssystem i framtiden som belönar det individuella ansvaret och 

engagemanget. Dessa beteende anser ledningen vara de viktigaste grunderna för belöning av 

de anställda. 

 
”Alla är vi en del av problemet, nu skyller vi på  

varandra och vi kan inte alltid skylla på allt och alla utan  

var och en ska känna ansvar för det som de gör”. 

 

En informant berättar att ledningen är toleranta mot arbetarna när det gäller dåligt beteende 

och att det inte är många som får sluta tillföljd av detta. Sen ankomst är t.ex. inte ett beteende 

som ”bestraffas” utan anställda måste begå kriminella handlingar för att ”bestraffas” och i 

sådana fall blir de avskedade. När det gäller anställda på ledningsnivå är företaget inte lika 

toleranta mot ett felaktigt beteende, uppger flera informanter. Då kan en person bli avskedad 

ganska snabbt om denne inte sköter sina uppgifter. Flera av informanterna menar att det är 

sunt förnuft som råder och att det som är accepterat beteende i samhället även gäller på 

företaget.  

 
”Arbetare har bonus för effektivitet vilket egentligen  

inte bygger på effektivitet utan andra mekanismer”. 

 

”Jag är tuff mot personer som inte kan ge de svar de borde kunna ge”. 
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”Så det är folk som kan äga frågan, som övertygar  

andra med passion som jag letar efter till ledande positioner”. 

 

5.6 Människans relationer 

5.6.1 Arbetare 

De anställda i produktionen uttrycker att det är viktigt att få något tillbaka när de gör ett bra 

jobb, både av ledning och av arbetskamrater.  

 
”Det där gjorde du jävligt bra, jag har gjort det där i tjugo år och  

du gjorde det bättre än mig. Det är mer viktigt än att få högre lön”. 

 

Intervjusvaren visar att det i produktionen är ett tydligt grundläggande antagande att 

maktsystemet ska präglas av delaktighet och decentralisering. Arbetarna anser att alla är lika 

viktiga kuggar i maskineriet oavsett om det är en VD eller en arbetare. Informanterna 

uttrycker att bonusar och andra generella belöningar är en rättmätig andel som alla tjänat ihop 

tillsammans.  

 

Flera personer uttrycker att det är högt i tak, att ingen är rädd för att säga någonting och att 

dörrarna till ledningen alltid är öppna för den som vill komma in och prata. Arbetarna anser 

dock att det finns en klyfta eller en vi- och de känsla mellan verkstaden och ledningen. Ingen 

informant har uttryckt avundsjuka vad gäller löner eller förmåner utan de tar för givet att folk 

har den lön och de förmåner som de förtjänar och behöver och att ingen ”åker runt i en 

gräddfil”.   

 
”Mellan konstruktörer och produktion är det ingen 

 statusskillnad. Vi- och de är vi på verkstaden och de i ledningen”. 

 

Jargongen i fabriken är rå men hjärtlig och präglas av att det främst arbetar män där. De flesta 

i fabriken gör ingen skillnad på om de pratar arbetare eller tjänsteman, kanske mildras 

jargongen något om det kommer någon från ledningen. Det beror på hur väl de känner 

personer. 
”Det är annorlunda med ledningen, för de känner  

man inte så väl så det vet man inte vad de tål”. 

 

Nu upplever arbetarna att det har blivit en försämring i deras delaktighet och att 

företagsledningen lyssnade mer på folk förr än vad de gör nu. En informant menar t.o.m. att 

ledningen ”kör över folk på golvet”. 

 
”De frågar ju inte oss och de gånger vi har försökt att få  

någon annan till ett specifikt jobb så har de inte lyssnat på oss.” 

 

Många av informanterna menar att ”Getingeandan” har försvunnit de senaste åren, att det 

kollektiva och humana har ersatts av ökade krav på produktion och ökad hänsyn till 

ekonomiska aspekter.  

 
”Getingeandan innebar att alla kände sig stolta över att jobba här,  

det gör man inte idag. Nu är det bara pengar, pengar, pengar”. 

 

”De tyckte väl att det inte spelade någon roll vad man  

tycker och tänker, huvudsaken är att man producerar”. 
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Det är viktigt för arbetarna att ledningen kommer ut i produktionen ofta och pratar kollegialt 

med arbetarna. Arbetarna framhåller ofta att Carl Bennett var en ledare som var ute och gick 

ofta i produktionen. Han pratade med alla och kunde t.o.m. namnet på de flesta arbetarna. De 

ledare som inte är tillräckligt mycket i fabriken ses som mindre bra ledare.  

 
”Calle (Carl Bennet) han är bra. Han kan du möta nere på macken  

och han bekymrar sig inte om att du är arbetare, han pratar med dig”. 

 

”En av de förra VD:arna, han syntes inte mycket på  

golvet och det gällde även för den som var före honom,  

han skickade sina underhuggare på allting”. 

 

Arbetarna är bekymrade över att den nye VD:n inte kan tala eller förstå svenska och därmed 

förlorar de möjligheten att kommunicera med honom, vilket de tycker är viktigt. De upplever 

att informationen från ledningen är otillräcklig till följd av detta.  

 
”Jag har aldrig pratat med honom, vid det första mötet pratade  

han bara engelska och jag är inte så duktig på det”. 

 

Det finns en stark känsla för kollektivet i fabriken och det är inte accepterat att erhålla 

individuella fördelar genom att ”fjäska” för överordnade. Arbetarna anser att det råder ett 

jämlikt förhållande mellan arbetare och tjänstemän samt att samarbetet är bra. Olika grupper 

hjälps åt och det anses viktigast att få färdigt produkten. I de fall där någon är ”svagare” eller 

har en skada så behöver dessa inte ta de tyngsta jobben. Alla informanter från produktionen 

uttrycker att de har en mycket bra kamratanda och att de tar hand om alla nya som kommer, 

även de som kommer ifrån bemanningsföretag. De menar att det är väldigt lätt att bli ”en i 

gänget”.  

 
”Getingeandan gick ut på att vi hjälpte varandra mera,  

kanske hade mer kontakt och stabilare ledning”. 

 

Flera informanter uttrycker att de har ett fritt arbete men att det är förenat med eget ansvar och 

de upplever denna frihet under ansvar som ovärderlig.  

 
5.6.2 Tjänstemän 

Vid våra observationer har vi noterat att tjänstemännen är utspridda i fyra olika byggnader 

varav en består av baracker. Informanterna har förklarat att detta är till följd av att 

tjänstemannasidan har vuxit mycket de senaste åren. Vi uppfattar att kontoren är ordinära och 

fräscha. I två av byggnaderna finns namnskyltar utan titlar utanför kontoren medan det i den 

tredje byggnaden finns titlar på namnskyltarna. Den tredje byggnaden är nyrenoverad och 

modern, där sitter bl.a. utvecklarna. Enligt vår iakttagelse klär sig tjänstemännen vardagligt 

och propert i t.ex. jeans och skjorta.  

 

Informanterna anser att det inte är riktigt rättvist hur bonussystemet är utformat och de menar 

att de har svårt att få samma bonusar som vissa andra. Dock upplever inte informanterna att 

det existerar några orättvisa förmåner för någon yrkesgrupp.  

 

Informanterna uppfattar att de inte får vara så delaktiga i vissa processer som de skulle önska. 

Informanterna menar vidare att de inte erhåller tillräckligt med information och de menar att 

det är väldigt mycket upp till dem själva att söka den information de behöver. Intervjuerna 

visar att tjänstemännen uppskattar att VD:n frekvent går ut bland ”de underställda”. 

Informanterna hänvisar även till den tidigare VD:n Carl Bennett: 
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”Carl Bennet går ju alltid en runda i verkstaden och hälsar på alla och tar i hand”. 

 

Informanterna berättar att jargongen är ganska rå men hjärtlig, dock anpassas jargongen lite 

beroende på vem de pratar med. Informanterna menar att de som varit anställda länge på 

företaget ofta uttrycker sina åsikter om företaget vilket kan uppfattas som lite ”gnälligt”. 

Informanterna menar vidare att det har varit lite vi- och de känsla mellan arbetare och 

tjänstemän men att det har blivit bättre. Informanterna upplever att den nye VD:n verkar 

intresserad av att träffa de anställda och informanterna uttrycker även uppskattning för att det 

alltid går att ta upp problem med sin närmaste chef. Informanterna är osäkra på huruvida 

ledningen faktiskt tar hänsyn till deras åsikter. Informanterna anser inte att det är stor 

statusskillnad mellan tjänstemän och ledning och de tycker inte att det är någon grupp i 

företaget som sticker ut på något sätt. Intervjuresultaten visar att tjänstemännen anser att det 

finns en bra kamratanda men att nya personer kan behöva lite tid för att komma in i 

gemenskapen. Informanterna anser att det är viktigt med företagets framgång men inte på 

bekostnad av humana värden.  

 
”Så länge vi producerar så spelar det ingen roll, sedan att de (ledningen)  

inte fattar att man producerar sämre när man pressas hårdare”. 

 

5.6.3 Ledning 

Ledningen uttrycker att det är viktigt med tillbyggnad av nya/fler ingenjörskontor eftersom 

det idag råder brist på dessa. Ledningen vill även inom en snar framtid renovera i fabriken vad 

gäller målning och golv etc. Vid våra observationer har vi uppfattat att ledningen klär sig 

vardagligt men propert i jeans/byxor och tröja/skjorta bortsett från VD:n som har kostym.  

 

En av informanterna berättar att de på Carl Bennets tid var duktiga på att fira segrar och att 

det fanns en klocka som det ringdes i när de tagit hem en stororder. Detta är något som saknas 

idag och informanten anser att något liknande borde införas igen. Även den nye VD:n 

uttrycker att det är viktigt att fira segrar men vet med sig att detta inte är hans starka sida, 

varför han i framtiden gärna ser att någon annan tar det operationella ansvaret för detta. En 

informant anser att folk i allmänhet är dåliga på att ge verbal positiv feedback, vilket 

avspeglas på beteendet i företaget.  

 

Ledningen berättar att deras dörrar står öppna för alla som vill komma och prata om något och 

att det är högt i tak. VD:n uttrycker dock en viss frustration över att han inte behärskar det 

svenska språket (han är amerikan och har bara varit i Sverige i åtta månader) och att detta 

hindrar honom från att kunna diskutera saker med framförallt arbetarna. VD:n uttrycker att 

han föredrar en platt kommunikationsstruktur där han talar direkt till de berörda, ansikte mot 

ansikte, bl.a. för att kommunikationen ska bli både effektiv och korrekt.  

 
”Jag vill gärna ha ansiktskontakt med människor. Jag har ett behov av att se 

 personer, deras reaktioner och kroppsspråk om jag har ett problem att diskutera,  

så jag har nog mer möten än andra chefer för jag vill att människor ska höra saker  

direkt från mig och inte få information och beslut via PM eller mejl”. 

 

”Det krävs mycket kommunikation för att få ut företagets  

värderingar överallt och jag har inte nått ut överallt ännu”. 

 

Ledningen menar att det är viktigt för ett företag att tjäna pengar åt aktieägarna och att det är 

något som alla i företaget behöver förstå. Informanterna anser att de humana värdena också är 

viktiga att ta hänsyn till men de ekonomiska värdena har företräde. Informanterna menar att 

bonus etc. bör ses som gåvor och inte som en rättmätig andel. 
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Ledningen anser att samarbetet mellan avdelningar och personer inte är tillräckligt bra, att det 

behövs en ökad helhetssyn. En informant berättar att det är en avslappnad och god stämning 

på företaget generellt och en annan informant menar att jargongen är lite rå emellanåt men att 

den har blivit mildare nuförtiden. En informant uttalar sig om vikten av att visa sig i 

verkstaden och jämför den nye VD:n med den tidigare VD:n Carl Bennet i det att bägge 

förstått vikten av detta. En annan informant uttrycker också en medvetenhet om arbetarnas 

uppfattning om att ledningen ska visa sig ofta i verkstaden, men menar att de inte kan vara där 

så mycket som arbetarna önskar. Den nye VD:n anser att det generellt sett är viktigt att i 

första hand framhålla olika positiva aspekter för att det då blir lättare att senare ta sig igenom 

olika svårigheter. 

 
”Man kan likna det vid en dubbelmacka med något äckligt inuti, bara mackan  

smakar riktigt bra i början så tar man sig igenom även det äckliga” (författarnas övers.). 

 

VD:n anser att konflikter inte behöver vara något negativt utan att olika åsikter kan leda en 

framåt och är därför i grunden något positivt. VD:n vill ha öppna diskussioner där allas åsikt 

väger lika tungt. Flera informanter uttrycker ett behov av ett mer individualiserat synsätt 

istället för kollektiva t.ex. uppger de att lönestrukturen är för platt och att alla är för 

likvärdiga, ingen sticker ut på något vis.   

 

5.7 Homogenitet kontra mångfald 

5.7.1 Arbetare 

Företaget har under många år haft en vindmölla som logotype. Den är nu borttagen och ersatt 

med texten ”Getinge Group” för att samla alla bolagen under ett gemensamt namn.  

 

Uppfattningen bland arbetare är att de som ska befordras måste ha social kompetens och passa 

in i arbetsgruppen. Rekrytering i produktionen sker ofta genom att de tar in personer som har 

blivit rekommenderade av en andra anställda eller har släkt på företaget. De nya personerna 

blir upplärda av sina arbetskamrater. 

 
”Vi som är gamla här, vi övervakar ju de nya, annars hade  

det gått helt åt skogen så vi håller de i handen rätt så länge.” 

 

De är alltid bra att anställa yngre personer för då har de inte lärt sig massa dumt innan”. 

 

I produktionen uppskattas inte de ständiga förändringarna på ledningspositionerna som 

innebär att de kommer in nya personer som inte är insatta i tillverkning och produktion.  Flera 

arbetare menar att chefer bör rekryteras internt och att när de tagit personer utifrån så har det 

inte fungerat tillfredsställande.  
 

”Jag skulle för det första ha en chef som är mer som [……], han har jobbat på golvet själv”. 

 

”Så jag tror ju att de tittar lite på personen så att de ska passa in. Man kan ju 

 inte göra på sitt eget sätt och skita i vad andra tycker”. 

 

5.7.2 Tjänstemän 

Tjänstemännen ger uttryck för att företaget sätter för stort fokus på att rekrytera externt fast 

det finns anställda inom företaget som skulle vara bättre. De anser även att det böra vara 

ingenjörer som arbetar med utveckling och konstruktion vilket inte alltid är fallet i nuläget. 

 

 



37 

 

5.7.3 Ledning 

VD:n uppfattar att många i företaget uppskattade att VD-rekryteringen gjordes internt inom 

koncernen, att det inte togs någon utifrån (VD:n har arbetat i ett annat bolag inom koncernen i 

sju år innan han blev rekryterad till företaget). Dock är det ledningens samlade uppfattning att 

det behövs mer dynamik i företaget och att det finns ett behov av föryngring.  
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6. ANALYS 

 
 

 

 följande kapitel analyseras det empiriska materialet och med hjälp av de teorier som 

presenterats i teorikapitlet besvaras våra frågeställningar. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Externa anpassningsproblem & Interna integrationsproblem 
Vi har studerat arbetarnas vardagsverklighet på arbetsplatsen och funnit att arbetarnas 

relationer med omvärlden är begränsade. Detta innebär att arbetarna upplever sig relativt 

trygga i sin anställning eftersom de inte påverkas direkt av marknadens svängningar . Med 

omvärld menar vi den del av marknaden som företaget agerar inom. I arbetarnas 

vardagsverklighet är det viktigaste att verkstadsarbetet, och särskilt det egna arbetet, fungerar 

väl. Deras fokus ligger på produkt och kvalitet och är således riktat in mot organisationen. 

Arbetarna anser att det är viktigt att ha ett gott anseende utåt och visa att företaget sköter sig 

och är pålitligt. Deras strategi för att uppnå detta handlar om att sköta sitt eget arbete bra.  

 

Tjänstemännens relation till omvärlden är också begränsad men inte i samma utsträckning 

som arbetarnas, vilket innebär att även de upplever att de är relativt trygga i sin anställning. 

Deras fokus ligger också på produkt och kvalitet och är därmed i huvudsak riktat inåt i 

organisationen. Dock har tjänstemännen ett delat fokus där en viss del är riktat utåt mot 

företagets omgivning.  

 

Ledningens vardagsverklighet skiljer sig ganska markant från arbetarnas och tjänstemännens 

vardagsverklighet vad gäller förhållandet till omvärlden. Deras fokus är i första hand riktat 

utåt från organisationen och i andra hand inåt d.v.s. ledningen tittar först utåt för att se vilka 

krav konkurrenter och kunder kommer att ställa på det interna arbetet.  

 

Det finns ingen större skillnad mellan arbetarnas och tjänstemännens vardagsverklighet vad 

det gäller relationerna till omvärlden. Största klyftan finns mellan arbetarna och ledningen 

vilket troligtvis beror på att deras roller kräver olika fokus. Det är en arbetares ansvar att 

fokusera på produktion vilket innebär fokus inåt, medan ledningens ansvar är att fokusera på 

företagets fortlevnad som är beroende av faktorer i omvärlden. Tjänstemännen har en 

mellanposition som kräver en viss omvärldsförståelse men mest fokus behöver de lägga på 

produktionen. Eftersom arbetarna, tjänstemännen och ledningen har att förhålla sig till skilda 

vardagsverkligheter kan detta ses som att de utgör olika subkulturer, vilket Bang (1994:29) 

förklarar uppstår för att medlemmar som delar en uppsättning problem skapar egna lösningar 

som passar i deras vardagsverklighet. När det uppstått subkulturer förekommer det ibland 

subkulturkonflikter som bl.a. kan baseras på att olika funktioner har just olika 

verklighetsuppfattning vad gäller externa kontakter, externt tryck och lösning av interna 

problem (Bang, 1994:32-38). 

 

6.2 Vinnarkulturen 
Gemensamt för arbetarna, tjänstemännen och ledningen är att de upplever en besvikelse över 

att de degraderats från koncernens mest vinstrika bolag till ett av de mindre och ganska 

medelmåttiga bolagen. Som en metafor har vi liknat det vid att när den tidigare VD:n, numera 

I 
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styrelseledamot och ägare, Carl Bennet tog över företaget, tog han dem raka vägen från 

”korplagsnivå” till ”elitserie” men att de nu har halkat ner till en lägre division igen. Det som 

format en del av kulturen på företaget är den stolta känslan av att vara bäst, att ”spela i högsta 

ligan och tillhöra det vinnande laget”. Denna del av kulturen har vi valt att definiera som 

”vinnarkulturen”. Eftersom förhållandena har förändrats upplever flera informanter att denna 

”vinnarkultur” har försvunnit och att de gärna vill få tillbaka den igen.  Jacobsen (2005:181) 

menar att det är viktigt att skapa s.k. goda cirklar för att lyckas med förändring och med att 

skapa positiva känslor kring förändringens skeende vilket kan förklara hur denna 

”vinnarkultur” uppstod.  

 

Schein (2004:11-12) menar att en kulturs styrka grundas på faktorer som hur länge kulturen 

funnits, hur stabilt medlemskapet har varit samt känslostyrkan i den delade historien. Den 

positiva känslan av att ha varit det vinnande laget i kombination med medlemskapets stabilitet 

förklarar styrkan på kulturen och att den är viktig för medlemmarna. Det är således en 

gemensam önskan, i alla tre nivåerna, att bli bäst igen. Den typ av förändring som skapade det 

vinnande laget är, enligt Jacobsen (2005:120), av ”revolutionär” art och arbetarna, 

tjänstemännen och ledningen har en samsyn om att detta behövs igen, eller som VD:n 

uttrycker det: ”att ta företaget från bra till bäst” (författarnas övers.).  

 

6.3 Hantverkskulturen 
Arbetarnas vardagsverklighet är präglad av en hantverkskultur (Sennett, 2008:52) d.v.s. hög 

autonomi, tyst kunskap som förs vidare genom generationer, stolthet över hantverket, 

kompetens genom erfarenhet och att skapa en produkt från början till slut. Som hantverkare 

ser arbetarna sig som företagets viktigaste resurs, dess kärna, och övriga funktioner finns till 

som stöd för produktionen. Produktionen präglas av stabilitet och långsiktighet med långa 

anställningstider för arbetarna. De framhåller styrelseledamoten och ägaren Carl Bennet samt 

koncernens VD Johan Malmqvist som förebilder eftersom båda har tagit ett långsiktigt ansvar 

för företaget. Grint (2008:127) beskriver att kulturer kan klassificeras på olika sätt och 

arbetarnas kultur liknar här det Grint (2008:127) kallar för maktkulturen, i vilken 

kontrollmekanismerna utgörs av tillit och förtroende, snarare än av regelverk samt av 

uppgiftskulturen som kännetecknas bl.a. av processorientering och decentralisering.  

 

Tjänstemännens vardagsverklighet skiljer sig en del från arbetarnas på det sättet att de har ett 

mer modernt synsätt d.v.s. de efterfrågar mer standardisering och nedskriven kunskap samt att 

de uppskattar formell utbildning såväl som erfarenhet. Även hos tjänstemännen märks en del 

av hantverkskulturen genom att dessa uppfattar att kvalité är viktigare än kvantitet och de ser 

produktionen som kärnan i företaget.  

 

Ledningens vardagsverklighet präglas av ett betydligt modernare synsätt som innebär att alla 

processer ska vara synliga och standardiserade, att det är tydligare arbetsdelning, att varje 

anställd är expert och har ansvar över sitt område samt att produktion inte ska inkludera hela 

processer där produkter tillverkas från början till slut, utan bör fokusera på utvalda delar av 

tillverkningen.  

 

Skillnaderna är stora mellan arbetarna och ledningen, tjänstemännen hamnar återigen i en 

mellanposition. Tjänstemannakulturen lutar mer åt det Grint (2008:127) kallar för 

rollkulturen, vilken är vanlig i byråkratier och bl.a. utmärks av rationalitet, procedurer och 

regelverk. Rollkulturen ger även en relativt träffande beskrivning av ledningskulturen. Grint 

(2008:127) menar att rollkulturer uppstår för att organisationer är stora och har en stabil 

omgivning,  vilket är fallet för företaget i nuläget. Detta kan förklara varför tjänstemännen 
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och ledningen, som har mer eller mindre utåtriktat fokus, uppvisar denna typ av kultur. 

Arbetarna som har mer inåtriktat fokus kan ha svårt att uppfatta de krav som omgivningen 

ställer på behovet av en sådan kultur. Här finns förutsättningar för en sådan subkulturkonflikt 

som Bang (1994:32-38) menar grundar sig i funktionsuppdelning. Jacobsen & Thorsvik, 

(2008:137-140) beskriver hur en kultur kan bli dysfunktionell när omvärldens krav förändras 

och en rådande kultur inte längre passar in. Jacobsen (2005:121) menar dock att djupt 

liggande strukturer kan vara svåra att förändra för att de funnits under lång tid och är starkt 

hållna, vilket kanske är fallet med hantverkskulturen hos arbetarna. Därmed kan det bli en 

svår uppgift för ledningen om de helt vill att arbetarna ska lära sig av med det gamla för att 

lära in något helt nytt (Jacobsen, 2005:122).  

 

Arbetarnas och tjänstemännens uppfattningar om ”den goda människan” (Hatch, 2002:244) 

handlar om att göra sitt jobb och att göra det bra samt att göra ett konkret arbete som är 

synligt för andra. De anser sig själva i grunden vara goda och flitiga människor som är viktiga 

för företaget och det är viktigt för arbetarna och tjänstemännen att signaler från ledningen 

bekräftar denna syn d.v.s. ett bra beteende ska belönas och berömmas rikligt, medan ett dåligt 

beteende bör ”bestraffas”. I arbetarnas och tjänstemännens vardagsverklighet är belöningar 

och bestraffningar viktiga mekanismer för att påverka människor. Arbetarnas uppfattning om 

den ”goda människan” omfattar även att vara en god och lojal kamrat. Arbetarna kan ibland 

ha en uppfattning om att ledningen inte är ”goda människor” till följd av dels att de inte 

konkret kan se det arbete de gör, dels för att ledningen emellanåt styr över deras belöningar på 

ett sätt som uppfattas som orättvist/felaktigt.  

 

Ledningen anser att den goda människan tar ansvar, är engagerad och flexibel. Ledningen 

anser inte att arbetarna och tjänstemännen kan bedömas som ”goda eller dåliga” på kollektiv 

och generell basis utan varje individ måste kunna visa detta individuellt. Ledningen anser att 

människor kan påverkas via framförallt belöningar och att dessa behöver individualiseras. 

 

Här finns en risk att det uppstår vi- och de känsla p.g.a. att arbetarna och tjänstemännen inte 

delar ledningens uppfattning om vilka kvaliteter som ska belönas och hur de ska belönas. 

Detta kan förklaras av teorier som innebär att olika roller i ett företag, såsom ledning och 

arbetare, har ekonomiska respektive humanistiska prioriteringar som innebär att de relaterar 

till lön på olika vis. Med ekonomiskt fokus är lönen en fråga om köpkraft men med 

humanistiskt fokus är lönen snarare en fråga om symbolvärde (Alvesson, 2007:182).  

Jacobsen (2005:104) menar att de formella strukturerna i en organisation reglerar en del av 

belönings- och bestraffningssystemen men att även organisationskulturen definierar vad som 

är rätt eller fel beteende. Alvesson (2007:184) ger förklaringen att subkulturer utvecklar 

gemensamma föreställningar över hur bedömningar ska göras och hur människor ska förhålla 

sig till varandra som innebär att de kollektiva insatserna glider snabbare och mer friktionsfritt. 

Därmed utgör kulturen en slags effektivitetsbefrämjande kraft som kräver en samsyn om allt 

möjligt t.ex. ledning, relationer och pauser. 

 

6.4 Familjekulturen 
Utifrån Grints (2008:127) klassificering av kulturtyper, uppfattar vi att arbetarnas 

vardagsverklighet präglas av, och påminner om, sådana värderingar som ofta återfinns i en 

familj, vilket skulle placera dem i kulturklassifikationen personkulturen. Då denna kultur är 

ovanlig i organisationer och inte beskrivs närmare av Grint har vi med utgångspunkt i 

personkulturen skapat en kulturklassifikation som vi benämnt ”familjekulturen”. Vår 

beskrivning av denna familjekultur grundas i det empiriska materialet och utmynnar i följande 

metafor: det finns en stark patriark (Carl Bennet) som håller sin hand över familjen och som 
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har grundat rådande värderingar, en familjefar (produktionsledaren) som upprätthåller 

värderingarna, barn (de anställda) som har syskonrelationer i form av kärlek/rivalitet mellan 

varandra samt kusinrelationer med andra avdelningar. En familj präglas också av att 

medlemmarna sätter varandras väl och ve i första rummet. Försörjningen är en viktig del där 

alla förväntas dra sitt strå till stacken, men ekonomiska värden ses som sekundära i 

förhållande till humanitära värden såsom att trivsel går före effektivitet. Medlemmarna håller 

efter varandra om någon inte sköter sig. Inom en familj håller medlemmarna ihop utåt men 

det är tillåtet att klaga på varandra inom familjen. I familjen prioriteras kollektiva värderingar 

framför individuella. Familjesammansättningen förväntas vara stabil över tid men tillökning 

är alltid välkommet. Om familjefar går bort skall denne ersättas av äldste sonen. En familj är 

ett livsåtagande.  

 

Familjekulturen beskriver bäst de kulturella antaganden som finns på arbetarnivå i företaget 

vilket således är ganska unikt. Även i tjänstemännens vardagsverklighet kan det skönjas ett 

uns av familjekultur genom att medlemmarnas väl och ve kommer i första rummet och att det 

är viktigt med lojalitet. Skillnaden är att tjänstemännen har en mer uttalad helhetssyn, ett mer 

uppgiftsinriktat förhållningssätt och en större förståelse för att ett företag måste tjäna pengar, 

därmed har de även ett mer flexibelt förhållningssätt till förändringar.  

 

Som familjemedlemmar ser både arbetare och tjänstemän sig som ”delägare i 

familjeföretaget” och vår uppfattning är att de därför inte uppfattar generella belöningar 

såsom lön, bonus och julklapp som en belöning, utan snarare som en rättmätig andel av vad 

de tillsammans tjänat ihop. ”Riktiga” belöningar utgörs framförallt av verbal feedback och 

oväntade belöningar vid särskilt goda prestationer.  

 

Ledningen är högst medveten om att syftet med verksamheten är att tjäna pengar åt 

aktieägarna och att alla i företaget egentligen bara är anställda. Därför bör t.ex. bonus och 

julklappar ses som gåvor/belöningar och inte som en rättmätig andel. Ledningen har ett 

uppgiftsinriktat förhållningssätt där de ekonomiska aspekterna oftast väger tyngst. Människor 

ses som anställda, inte ”familjemedlemmar”, vilket innebär att ett anställningsåtagande inte 

behöver vara livslångt.  Ledningen har således en rationell inställning men humana värden 

anses också vara viktiga. Ledningen anser att lojalitet är viktigt men deras definition av 

lojalitet anspelar snarare på lojalitet mot arbetsuppgiften och företaget än mot 

arbetskamraterna.  

 

Vi har klassificerat arbetarna, tjänstemännen och ledningen i skilda kulturtyper utefter Grints 

(2005:127) modell som vi har utökat med familjekulturen. Med tanke på att grupperna 

uppvisar skilda kulturtyper kan det uppstå subkulturkonflikter (Bang, 1999:31) mellan dessa 

grupper som har sin grund i att de har olika förhållningssätt till ekonomiska aspekter. Bang 

(1999:32-38) menar att ledares verklighetsuppfattning präglas av ekonomi och rationalitet 

medan arbetares verklighetsuppfattning ofta växer fram som en motsats till ledarkulturens och 

präglas av uppfattningar som att arbeta lagom mycket, ha en bra lön, inte slita ut sig för 

mycket (de ska ju orka ett helt arbetsliv), inte utnyttjas av företaget samt att vara lojal med 

arbetskamraterna framför företaget. 

 

6.5 Demokratikulturen 
I arbetarnas och tjänstemännens vardagsverklighet är det ett tydligt grunddrag att alla ska vara 

lika värda och att allas åsikt ska väga lika tungt. Ledningen utrycker också demokratiska 

värderingar som t.ex. att det är viktigt att människor får komma till tals och att 

kommunikationsstrukturen är enkel och okomplicerad utan några mellansteg. Här finns en 



42 

 

tydlig beröringspunkt mellan de tre nivåerna d.v.s. den demokratiska andan och allas lika 

värde. Vi benämner dessa uttryck för ”demokratikultur”. Bang (1994:43) menar att en vanlig 

subkulturkonflikt är den mellan grupper av olika socioekonomisk status d.v.s. mellan arbetare, 

tjänstemän och ledning vilket ibland kan förstärkas av just den uppdelningen i olika skikt. 

Vårt empiriska material korresponderar inte med teorin i detta fall, utan uppvisar snarare 

motsatsen.  

 

Arbetarna respekterar ledare som respekterar dem. Lika viktigt som det är att arbetarna vet 

vem ledningen är och att de känner till deras värderingar, lika viktigt är det omvända. 

Arbetarna har en stark uppfattning om att ledningen ska ha en hög närvaro i fabriken för att nå 

en förståelse för deras vardagsverklighet och därmed ta goda beslut som är gynnsam för 

denna. Denna starka uppfattning är troligtvis grundad av den tidigare VD:n, numera ägare och 

styrelseledamot, Carl Bennet som alltid var mycket närvarande i fabriken och tydligt 

markerade hur värdefullt deras arbete var för företaget. När det kommer en ny ledning anser 

arbetarna att dessa bör anstränga sig för att vinna gillande och förtroende från arbetarna om de 

vill erhålla egentlig makt och få arbetarna att arbeta i den riktning de önskar. Schein (2004:11, 

xi) beskriver detta förhållande på ett bra sätt och menar att ledarskapet formar kulturen men 

det är också så att kulturen definierar och formar ledarskapet d.v.s. ledarskap och kultur utgör 

två sidor av samma mynt. När en ledare har implementerat värderingar som skapar framgång 

kommer dessa att gälla för gruppen och den ledare som satt denna prägel på organisationen 

kommer att definiera vad som är ett acceptabelt ledarskap. Kulturen bestämmer nu 

ledarskapet.  

 

Ledningens vardagsverklighet utgörs av att de fått en formell makt att styra företaget genom 

de positioner de innehar, därmed blir det kanske av mindre vikt att erhålla gillande och 

godkännande från arbetarna och tjänstemännen. Grint (2008:127-128) anser att 

organisationskultur är ett resultat av ett socialt samspel mellan människor. Han menar vidare 

att en ledare inte erhåller egentlig makt förrän de underordnade lyder och agerar på ledarens 

beslut och varje beslut tolkas alltid av de underordnade och vägs mot deras egna värderingar 

och behov. Ledningen i fallföretaget menar att det är företagets värderingar som bör vara 

vägledande för alla anställda. Detta, menar Grint (2008:126-127) är en vanlig trend som 

innebär att ledning formaliserar kulturen genom explicit uttryckta värderingar som 

medlemmarna förväntas läsa och anta som sina egna. Hofstede (1991:247) kompletterar detta 

påstående med att uttrycka att det är möjligt för människor att anta nya värderingar men att 

det oftast inte sker för att någon annan, t.ex. ledningen, planerar och vill det utan för att 

individen själv ser en mening med detta. 

 

6.6 Tidsuppfattningar 
Arbetarnas vardagsverklighet präglas av att befinna sig i nuet och att i problemlösning ta hjälp 

av historiska lösningar d.v.s. så som det har gjorts förr. Till följd av att de flesta har varit 

anställda på företaget länge har de en lång tidsuppfattning där ett år inte utgör en särskilt lång 

tidsenhet, varför de anser att en förändring behöver få ta sin tid. Tjänstemännen befinner sig i 

en vardagsverklighet som präglas av nutid där det viktigaste är att finna dagliga lösningar på 

problem som uppstår, men de ser också framåt och tänker på att säkra företagets position i 

framtiden genom att nedteckna befintlig kunskap, fylla på med ny kunskap och ligga i 

framkant vad det gäller produktutveckling. Tjänstemännen har en kortare tidsuppfattning än 

arbetarna vad gäller förändringar. Ledningens vardagsverklighet är framtidsorienterad och 

nutida strategier baseras på prognoser om framtiden. Ledningens anställningstider är ofta 

kortare och ses kanske mer som ett projekt än som ett livsverk, därför krävs ett relativt snabbt 

handlingsmönster för att hinna genomföra eventuella större förändringar.  Dessa skillnader i 
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tidsuppfattningar påverkar hur de olika grupperna ser på beslut som tas för verksamheten som 

t.ex. att ledningen beslutar om uppsägningar och rekrytering långt innan arbetarna uppfattar 

behovet. Det kan också bli problematiskt när uppfattningen om tidsenheter skiljer sig åt på så 

vis att det ledningen anser ska hinnas med på ett år kan skilja sig mycket från arbetarnas 

uppfattning om detsamma vilket stöds av Jacobsen (2005:173-174) som menar att just 

tidsperspektivet är av avgörande betydelse när olika grupper värderar hur snabbt en 

förändring får gå.  
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7. DISKUSSION 

 
 

 

 följande kapitel diskuteras intressanta aspekter från det analyserade materialet utifrån 

syftet och med hjälp av teorier och tidigare forskning. 

  
 

___________________________________________________________________________ 

 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka organisationskulturen på Getinge Sterilization 

AB för att studera om det fanns skillnader i grundläggande antaganden för arbetarna, 

tjänstemännen och ledningen, i vad skillnaderna bestod, varför sådana skillnader uppstår samt 

hur dessa skillnader kan påverka organisationers möjlighet till framgång.   

 

När olika grupper håller att antal grundläggande antaganden gemensamt som passar den 

vardagsverklighet de befinner sig i, har de bildat en subgrupp (Bang, 1994:29). Hofstede 

(1991:11-12) menar att subgrupper inom ett företag måste samverka i skilda sammanhang 

trots att de kanske tänker, känner och uppför sig olika. Sådan samverkan kan underlättas om 

det finns hänsyn och förståelse till vilka olikheterna är. Även Schein (2004:3, 8) framhåller 

vikten av att förstå kulturer och menar att även om kultur är en abstrakt företeelse så är 

krafterna som skapas i sociala och organisatoriska sammanhang mycket starka. Om vi inte 

förstår hur dessa krafter verkar blir vi maktlösa gentemot dem d.v.s. kulturen är abstrakt men 

det beteende som är konsekvenserna av kulturen är mycket konkreta. Vår uppfattning är att 

det finns tydliga subgrupper i företaget, faktum är att de tre olika nivåerna utgör tydliga 

subgrupper med en del antaganden som är gemensamt hållna och en del antaganden som 

skiljer sig åt väsentligt. Det är dessa skillnader vi kommer att diskutera nedan. 

 

Människor i en organisation har ofta olika fokus inåt respektive utåt vilket, enligt vår 

uppfattning, är en ganska vanlig företeelse och här finns inget anmärkningsvärt annorlunda i 

fallföretaget. Det är naturligtvis viktigt att sträva mot gemensamma mål vilket kanske bäst 

kan nås genom att parterna litar på varandras lägesrapporter om sina respektive 

arbetsområden. Arbetare ska ju inte släppa sitt fokus på interna lösningar för att bli 

omvärldsanalytiker och ledning ska ju inte bli experter på tillverkningsdetaljer. För att det ska 

uppstå en tillit till varandra krävs en förståelse för andra gruppers kompetens och ett 

värdesättande på dessas lägesrapporter. Vi har uppfattat att detta är något som den tidigare 

VD:n, nuvarande ägare och styrelseledamot, Carl Bennet lyckats med och i dagsläget litar 

arbetarna på dennes lägesrapporter. Den nuvarande ledningen skulle troligtvis gynnas av att 

uppnå en likartad relation. Vår erfarenhet är att denna typ av tillit tar tid att utveckla och 

utefter det empiriska materialet kan sådan tillit kanske handla om, att i ett inledningsskede, 

vara mycket i arbetarnas vardag, eftersom arbetarna anser att detta är viktigt och riktigt. 

Tilliten kan också växa genom att ledningen visar ett genuint intresse för arbetarnas vardag 

samt att de kommunicerar mycket och ofta med arbetare och tjänstemän, vilket idag försvåras 

av att det finns språksvårigheter för VD:n. Arbetet med att vinna förtroende kan ta sin tid från 

andra viktiga arbetsuppgifter men vår uppfattning är att denna investering i tid troligtvis 

betalar sig i ett senare skede eftersom detta kan medföra att alla får en gemensam målbild, att 

”laget blir mer samspelt och att alla spelarna kan läsa spelet och passa bollen rätt så att det blir 

mål”. Bang beskriver att subkulturer i en organisation antingen kan stödja och främja 

varandra eller vara motstridiga och hämma varandra. Det senare scenariot kan medföra att 

grupperna hindras att nå sina mål (Bang, 1994:31). Vidare menar Bang (1994:43) att när en 

I 



45 

 

subkultur är homogen och stark kan den bli dysfunktionell genom att det uppstår grupptänk 

vilket kan mildras genom att de olika grupperna enas om ett gemensamt mål som de måste 

samarbeta om för att uppnå. Locke & Guglielmino (2006) bekräftar detta och menar att det är 

nödvändigt för en organisation att anta en delad vision som är brett kommunicerad om en 

organisation vill få till stånd permanenta förändringar. Grint (2008:126) framhåller vikten av 

att analysera organisationskulturen för att få information om hur väl denna korresponderar 

med den strategi och struktur ledningen bestämt. Grint (2008:126) menar vidare att om dessa 

delar är kompatibla ökar organisationens möjligheter att prestera väl.  

 

Vi har uppfattat att det finns en gemensam målbild i det att alla återigen vill bli ett vinnande 

lag i högsta serien. Kulturen har en prägel av en gemensam uppfattning att det är ett 

framstående företag som har tillhört eliten och vill göra det igen. Vi ser dock en ganska djup 

kulturklyfta mellan ledning och övriga grupper i fråga om vilka strategier som behövs för att 

ta företaget tillbaka till högsta serien. Det som är speciellt med arbetarkulturen i fallföretaget 

är bl.a. att det fortfarande finns en hantverkskultur som kan vara svår att behålla under de 

moderna förhållanden som präglar omvärlden idag och det står i relativt stor kontrast till hur 

ledningen anser att arbetet ska organiseras. Sennett (2008:38-45) anser att arbetsdelning, som 

tillhör det moderna sättet att organisera arbete, är ett stort hinder för att kunna göra ett gott 

arbete. Han menar att arbetsdelningen innebär att människor inte får en helhetsbild och en 

känsla för problemen och därför inte finner bra lösningar. Sennetts resonemang har en poäng 

och vi tror att det är en svår balansgång mellan att hålla ett enskilt fokus på den egna 

arbetsinsatsen  samtidigt som  det ska existera en helhetssyn där den egna arbetsinsatsen sätts 

i relation till övriga delar av arbetsorganisationen. Det riskerar att hamna i ett scenario där det 

ena utesluter det andra och därför kan det vara viktigt att finna strategier för att, till viss del, få 

båda. Kanske kan detta göras genom ökad delaktighet och att arbeta fram olika lösningar i 

tvärfunktionella grupper där de som är involverade uppmuntras att förstå varandras 

vardagsverklighet.  

 

Sennetts (2008:28-32, 284) resonemang om hantverkskulturen är intressant och kanske kan ett 

företag vinna mycket på att behålla sådana antaganden och arbetssätt som hantverkskulturen 

erbjuder. Samtidigt är det inte svårt att förstå att det är problematiskt att lita på att ”allting 

löser sig fast vi vet inte hur”, för de som är ansvariga för att verksamheten bedrivs på ett 

effektivt sätt. Alvesson (2007:184) menar att subkulturer utgör en effektivitetsbefrämjande 

kraft där medlemmarna förstår varandra och kan samordna arbetsuppgifterna utan särskilt 

mycket kommunikation som innebär att de kollektiva insatserna glider snabbare och mer 

friktionsfritt. Det är vår uppfattning att det är just detta som har skett i den hantverkskultur 

som vuxit fram i arbetarnas vardagsverklighet. I detta finns värdefulla bitar som bör bevaras 

även om det också finns ett behov av att få en del kunskaper nedtecknade på något vis 

eftersom det nuvarande systemet är alldeles för sårbart. Som exempel på vilka konsekvenser 

denna sårbarhet kan ge hänvisar vi till det som Sennett (2008:248) benämner 

”Stradivariussyndromet” vilket handlar om fioltillverkaren Stradivarius vars fioler är av en 

kvalité som ingen någonsin lyckats med att uppnå igen, just för att Stradivarius inte delade 

med sig av, eller nedtecknade, sina briljanta kunskaper. Ett bevarande av hantverkskulturen 

såsom den ser ut idag kan vara svårt för att den passar dåligt med att företaget idag är en 

global, börsnoterad koncern samt med de krav som marknaden idag ställer på företaget. Här 

kan vi relatera till det som Jacobsen & Thorsvik (2008:137-140) uttrycker d.v.s. att förändring 

av organisationskulturen är nödvändig när den inte längre passar till omgivningen. Samtidigt 

är det en svår förändring för arbetarna eftersom detta syns vara en av de viktigaste delarna av 

den rådande organisationskulturen varför vår uppfattning är att en sådan förändring måste gå 

varsamt tillväga. Detta styrks av Jacobsen (2005:122) som menar att djupt liggande strukturer 
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är svåra att förändra för att de funnits under lång tid och är starkt hållna och Locke & 

Guglielmino (2006:120) framhåller att det är en kritisk faktor att ledningen erhåller både en 

medvetenhet och en djup förståelse för vilka stora subkulturer som har inflytande i 

organisationen innan de påbörjar en planerad förändring. Vidare menar författarna att en 

framgångsrik förändringsledare är medveten om att starka subkulturer ofta kan bjuda 

tillräckligt motstånd så att ett förändringsinitiativ misslyckas (Locke & Guglielmino, 

2006:120). Locke & Guglielmino (2006:123) redovisar att så mycket som tre fjärdedelar av 

alla förändringsarbeten misslyckas till följd av organisationskulturella faktorer. Författarna 

menar vidare att om ledningen har en bättre förståelse för vad som står på spel för 

subkulturmedlemmar så kan ledningen bättre sympatisera med medlemmarnas motstånd och 

få en mer realistisk uppfattning om hur förändringsarbetet ska genomdrivas (Locke & 

Guglielmino, 2006:120). Schein (2004:10) bekräftar detta och menar att om vi förstår 

organisationskultur slipper vi bli förbryllade, oroliga och irriterade när vi möter ett obekant 

och, vad vi uppfattar vara ett, irrationellt beteende från andra i organisationen. Han menar att 

förståelse för organisationskulturen kan ge en djupare insikt om varför olika grupper kan vara 

så olika och varför det är så svårt att förändra grupperna.  

 

Vår tolkning av arbetarnas vardagsverklighet är att den består av en hantverkskultur som bl.a. 

kompletteras med en relativt unik familjekultur. Vår uppfattning är att det är just detta som är 

unikt i fallföretagets organisationskultur på arbetarnivå och det är också dessa kulturtyper som 

skiljer sig mest åt mellan ledning och arbetare. Enligt Grint (2008:127) är familjekulturen 

ovanliga i moderna organisationer och särskilt när de är så stora som fallföretaget. Vi 

uppfattar att det är en ovanlig kulturtyp eftersom vi inte funnit någon litteratur eller några 

artiklar som beskriver denna typ av organisationskultur. En del av denna kultur handlar om att 

ha en humanistisk grundsyn framför en ekonomisk. Här kan det vara intressant att förstå hur 

grupper med en ekonomisk grundsyn kontra grupper med en humanistisk grundsyn uppfattar 

olika företeelser som t.ex. lön där ekonomer uppfattar lönen som en fråga om köpkraft medan 

humanister uppfattar att lönen är en fråga om symbolvärde (Alvesson, 2007:182). Arbetarna 

skulle kunna betraktas som otacksamma för att de inte alltid uppskattar lön, bonus och gåvor 

som förväntat men istället bör det kanske förstås just utifrån att arbetarna lägger ett helt annat 

symbolvärde i belöningsstrukturen samt att familjekulturens uppfattning är att de alla 

gemensamt bidragit till resultatet och därför är det också mest rättvist att de alla delar vinsten. 

 

Även hantverkskulturen är sällsynt idag enligt  Sennett (2008:28-32). Vi tänker oss att dessa 

kulturtyper levt kvar till följd av att personalstyrkan varit stabil under en lång tid och att den 

även präglas av utpräglad homogenitet eller som Sennett (2008:50-52) uttrycker det: 

”Människor limmas ihop genom informella och formella arbetsritualer, mentorsskap och 

ansikte-mot-ansikte delning av information/kunskap” (egen övers.). Vi menar att för att kunna 

skapa tillit till grupper som präglas av kulturtyper som hantverkskulturer och familjekulturer, 

behövs det utvecklas stabila relationer vilket vi anser tar tid. Kanske denna tidsfråga kan bli 

en viktig fråga som företaget behöver hantera med tanke på att en del personer ur ledningen 

inte stannar mer än några år åt gången.  

 

Så frågan är om ledningen kan skapa den tillit som krävs för att frammana den riktiga viljan 

hos arbetarna och tjänstemännen att rätta sig efter coachen (VD:n) och spela som han vill. Är 

arbetarna och tjänstemännen beredda att satsa vad som krävs eller är de nöjda med att spela i 

en lägre serie?  Det är vår uppfattning att det är nödvändigt att vara ett samspelt lag för att ta 

sig till toppen vilket kräver att spelare spelar på den plats där de gör mest nytta för laget, att 

de lagspelar för att kunna göra mål och att alla har en samsyn kring det mål som ska nås. 

Detta uttrycks även av Alvesson (2007:179) som menar att en organisation handlar om 
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effektivt samarbete och att en grupp som samarbetar åstadkommer bättre resultat än vad 

enskilda medlemmar kan prestera.   

 

Vi anser att om företaget vill ta sig upp till ”en högre serie” kommer det att finnas ett behov 

av någon typ av förändringsarbete. Detta stöds av Locke & Guglielmino (2006:123-124) som 

menar att effektiva förändringsarbeten kräver en väl iscensatt och samordnad plan som svarar 

väl på behovet från de medlemmar som förändringsledarna anser måste förändras. Författarna 

menar vidare att det är en kritisk faktor att ledningen erhåller både en medvetenhet och en 

djup förståelse för vilka stora subkulturer som har inflytande i organisationen innan de 

påbörjar en planerad förändring. Locke & Guglielmino (2006:120) menar att om ledningen 

har en bättre förståelse för vad som står på spel för subkulturmedlemmar så kan de bättre 

sympatisera med medlemmarnas motstånd och få en mer realistisk uppfattning om hur 

förändringsarbetet ska genomdrivas. Eftersom vi anser att arbetarna på fallföretaget har en 

ganska unik organisationskultur kanske det blir extra viktigt att förstå kulturen och möta den 

på ett bra sätt som innebär att ledningen kan jobba med kulturen och inte emot den. Locke & 

Guglielmino (2006:124) styrker detta och menar att det bästa sättet att förankra förändringar i 

en organisation är att koppla ihop de nya grundläggande antagandena med de grundläggande 

antaganden som redan finns i den existerande kulturen för att sedan återkommande förstärka 

de nya antagandena över tid. Hofstede (1991:247) menar att det nästintill är omöjligt att 

förändra vuxna människors värderingar och att ledare måste finna sätt att få människor att 

själva vilja förändra dem vilket även Alvesson (2007:186-187) uttrycker och menar att 

arbetsorganisationen inte till fullo kan kontrollera hur människor tolkar sin vardagsverklighet 

och därför bör de som vill påverka inriktningen av detta fokusera på att påverka 

föreställningar och värderingar. När människor får en mening med det som ska göras blir 

detta oftare mer betydelsefullt än struktur menar Alvesson (2007:187) och Locke & 

Guglielmino (2006:121) kompletterar detta med att anse att ledningen måste förstå att en enda 

person inte kan göra skillnad, därför måste de öka sin förmåga att bli bra på att involvera flera 

andra personer. Vidare menar författarna att om ledningen inte är villiga att ge upp en del av 

den egna makten kommer organisationen aldrig att bli bättre än vad en människa kan bli, 

vilket ju är ganska begränsande.  

 

Vi anser att det finns goda förutsättningar att ”nå” varandra genom att alla nivåerna delar den 

demokratiska grundsynen. Denna gemensamma demokratiska grundsyn är en god 

förutsättning för att dela makten t.ex. genom att arbetare och tjänstemän ges inflytande i 

eventuella förändringsprocesser. Grint (2008:127-128) menar att organisationskultur är ett 

resultat av ett socialt samspel mellan människor. Detta innebär att även om en ledare ”ger 

order” om ett visst agerande erhåller denne inte någon egentlig makt förrän de ”underordnade 

lyder” och agerar på ordern. Varje order tolkas av de underordnade och vägs mot deras egna 

värderingar och behov etc. Detta innebär vidare att det krävs någon form av demokrati för att 

sträva åt samma håll och nå uppsatta mål. Samma sak tas upp av Jacobsen (2005:104) som 

menar att det finns många källor till maktutövning i en organisation och att en grundläggande 

utgångspunkt är att alla som kontrollerar en resurs t.ex. kunskap, arbetskraft, pengar eller 

position, som andra är intresserade av har en viss grad av makt. Enligt denna teori besitter 

både arbetare och tjänstemän i fallföretaget en del makt inom sina respektive områden och 

skulle kunna utnyttja denna för att bjuda motstånd mot eventuella förändringar som de inte 

anser komma dem till nytta. Vår uppfattning är att det ultimata i en organisation är istället att 

utnyttja alla tillgängliga maktresurser för att få ett starkt driv framåt snarare än en dragkamp 

mellan olika viljor. Vi menar att de verktyg som underlättar denna process är ett gott 

samarbete och en god kommunikation där alla erkänner varandras makt och kunskap. 
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När det gäller förändring i organisationer är det viktigt att förstå vilken tidsuppfattning 

människor i organisationen har vilket stöds av Jacobsen (2005:173-174) som menar att just 

tidsperspektivet är av avgörande betydelse när olika grupper värderar hur snabbt en 

förändring får gå. Uppfattningar om tidsperspektiv kan utgöra en källa till motstånd mot 

förändringar. Det kan råda enighet om att förändring måste till stånd men oenighet kan råda 

vad gäller hur lång tid förändringen kräver, menar författaren. Vår tolkning av arbetarnas 

vardagsverklighet är att den präglas av att befinna sig i nuet och att i problemlösning ta hjälp 

av historiska lösningar d.v.s. så som det har gjorts förr. Till följd av att de flesta har varit 

anställda på företaget länge har de ett långt tidsperspektiv där ett år inte utgör en särskilt lång 

tidsenhet varför de anser att en förändring behöver få ta sin tid. Vi har däremot uppfattat att 

tjänstemännen befinner sig i en vardagsverklighet som präglas av nutid där det viktigaste är 

att finna dagliga lösningar på problem som uppstår, men att de även ser också framåt och 

tänker på att säkra företagets position i framtiden genom att nedteckna befintlig kunskap, fylla 

på med ny kunskap och ligga i framkant vad det gäller produktutveckling. Tjänstemännen har 

ett kortare tidsperspektiv än arbetarna vad gäller förändringar. När det gäller ledningens 

vardagsverklighet är det vår tolkning att den är framtidsorienterad och att nutida strategier 

baseras på prognoser om framtiden. Ledningens anställningstider är ofta kortare och ses 

kanske mer som ett projekt än som ett livsverk, därmed krävs ett relativt snabbt 

handlingsmönster för att hinna genomföra eventuella större förändringar.  Jacobsen 

(2005:173-174) menar att en lyckad förändringsprocess ofta föregås av en känsla av 

tvungenhet till förändring, att det råder kris och är bråttom att förändra sig för att överleva. 

Denna upplevelse av att det föreligger en kris är ett centralt moment för att reducera motstånd 

och skapa uppslutning i förändringsarbetet menar Jacobsen (2005:173-174), vilket vi har 

uppfattat gjordes av den förre VD:n, numera ägare och styrelseledamot, Carl Bennet vid hans 

övertagande. Denna strategi kan vara svårare att använda i dagens situation eftersom alla i 

företaget vet att företaget redan är bra, om än inte bäst.   
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8. SLUTSATS 
 
 

 

 följande kapitel sammanfattas resultat, analys och diskussion och våra frågeställningar 

besvaras på ett tydligt och kortfattat vis. 

  
 

___________________________________________________________________________ 

 

8.1 Hur uppfattar arbetarna, tjänstemännen och ledningen sin 

vardagsverklighet utifrån Scheins grundläggande antaganden? 
Här visas vår tolkning och kartläggning av de olika nivåernas vardagsverklighet. Innehållet i 

respektive kulturbeskrivning är numrerad efter signifikansen d.v.s. nummer ett är det mest 

framträdande  kulturdraget och viktigast för respektive nivå. Det finns några kulturdrag som 

kan ses som två ändar på en glidande skala. Detta innebär att en grupp kan placera sig på 

endera änden alternativt någonstans emellan. Dessa kulturdrag är: 

 

Ekonomisk/rationell kultur – Familjekultur 

Modern företagskultur – Hantverkskultur 

Homogenitet – Heterogenitet 

Kort tidsperspektiv – Långt tidsperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Sammanställning över organisationskulturen på Getinge Sterilization AB (egen). 

I 

TJÄNSTEMÄN 

1. Hantverks- + modern  

    företagskultur 

2. Demokratikultur 

3. Vinnarkultur 

4. Ekonomisk/rationell- +  

    hantverkskultur 

5. Långt tidsperspektiv 

6. Homo- och heterogenitet 

ARBETARE 

1. Hantverkskultur 

2. Familjekultur 

3. Demokratikultur 

4. Vinnarkultur 

5. Långt tidsperspektiv 

6. Homogenitet 

 

LEDNING 

1. Ekonomisk/rationell kultur 

2. Vinnarkultur 

3. Modern företagskultur 

4. Demokratikultur 

5. Kort tidsperspektiv 

6. Heterogenitet 
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8.2 Vilka skillnader kan identifieras mellan arbetarnas, tjänstemännens och 

ledningens vardagsverklighet? 
De största skillnaderna återfinns mellan arbetar- och ledningsnivå, tjänstemannanivån hamnar 

för det mesta i en mellanposition. 

 

Motsatsförhållanden mellan nivåerna handlar om hur arbetet bör organiseras. Arbetarna har 

ett grundläggande antagande om att en hantverkskultur erbjuder det riktiga sättet att 

organisera arbetet, medan ledningen har ett grundläggande antagande om att arbetet bör 

organiseras på ett modernt vis med en passande modern kultursyn. Den andra tydliga 

skillnaden handlar om hur arbetarna, tjänstemännen och ledningen relaterar till företaget där 

arbetarna har en unik familjekultur medan ledningen har en ekonomisk/rationell kultur. Den 

tredje stora skillnaden handlar om hur arbetarna, tjänstemännen och ledningen relaterar till tid 

där arbetarna har ett långt tidsperspektiv och ledningen har ett jämförelsevis kort 

tidsperspektiv. Den fjärde olikheten handlar om hur arbetarna, tjänstemännen och ledningen 

ser på homogenitet kontra heterogenitet i arbetsgruppen där arbetarna föredrar homogenitet 

medan ledningen drar åt andra hållet.  

 

Vad gäller de grundläggande antaganden som är gemensamma för de tre nivåerna d.v.s. 

vinnarkultur och demokratikultur ligger skillnaden i hur dessa rangordnas i de olika nivåerna. 

 

8.3 Vad beror dessa skillnader i vardagsverklighet på? 
Varför skillnaderna uppstår kan relateras till Scheins (Bang, 1994:21) definition av 

organisationskultur som innebär att grundläggande antaganden utvecklas av grupper när de lär 

sig hantera sina externa anpassningsproblem och interna integrationsproblem d.v.s. när 

grupper lär sig finna lösningar som är väl avpassade för sin egen vardagsverklighet. 

Ledningen har mest fokus på de externa anpassningsproblemen d.v.s. att anpassa företaget till 

de krav som marknaden ställer, medan arbetarna är mest fokuserade på interna 

integrationsproblem, därför blir det skillnader. 

 

8.4 Hur kan skillnader mellan arbetarnas, tjänstemännens och ledningens 

vardagsverklighet påverka organisationers möjlighet till framgång? 
De olika nivåerna kan utifrån sina olika kulturer och maktresurser motverka varandras försök 

att gå framåt eftersom de kanske inte är överens om vilken förändring som behövs, hur den 

ska gå till och vilken tid förändringsarbetet får ta. Det kan också bli konflikter om vilka som 

ska vara med att genomföra en förändring beroende på att det finns olika uppfattning om 

homogenitet och heterogenitet. 

 

8.5 Framtida forskning 
Vi inser att våra slutsatser baseras på relativt få anställda av totalpopulationen, även om vi 

också anser att vi kommit på djupet i vår studie. Nästa steg i forskningen skulle därför vara att 

undersöka hur väl förankrade dessa värderingar är för totalpopulationen på fallföretaget 

genom en surveyundersökning.  

 

Det skulle även vara intressant att studera hur företag skulle kunna arbeta för att minska 

skillnaderna mellan olika nivåer, då vår studie indikerar att detta är en kritisk faktor för 

framgång och psykosocialt välmående bland de anställda. 
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9. KÄLLFÖRTECKNING 
 
 

 

 följande kapitel redovisas de källor vi använt för att kunna förstå och förklara de 

företeelser vi studerat.  

 

  
 

___________________________________________________________________________ 
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