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Sammanfattning 
Organisationskulturen har beskrivits som en delad verklighetsuppfattning och värderingar 
inom en grupp individer. Inom gruppen finns delade värderingar om vad som är lämpligt och 
olämpligt beteende och delade värderingar underlättar för individen att förstå vad som 
förväntas av denne. Om den önskade kulturen från ledningen inte överensstämmer med den 
kultur som medarbetarna upplever eller arbetar efter kan det uppstå en krock. Detta för att 
kulturen är grundläggande för vad som är lämpligt och olämpligt beteende och skapar en 
gemenskap inom organisationen.  

Studien är genomförd på ett bygg- och anläggningsföretag i Sverige. Företaget startade för 
cirka tre år sedan och har valt att fokusera på att skapa en specifik och enhetlig 
organisationskultur. Ledningens intresse ligger i att få reda på om den kultur de eftersträvar är 
den som medarbetarna inom organisationen upplever.  

Syftet med studien är att undersöka om den organisationskulturen som ledningen eftersträvar 
är densamma som medarbetarna upplever eller om de skiljer sig åt. Vid eventuella skillnader 
vill vi föreslå eventuella utvecklingsmöjligheter. 

Studiens empiriska material är insamlad med hjälp av enkäter, intervjuer och observationer. 

Studien visar vid flertalet punkter att ledningens och medarbetarnas upplevelser av 
organisationens kultur är densamma. Ett par punkter stack ut ur det empiriska materialet där 
till exempel de gemensamma arrangemangen inte var lika uppskattade som förväntat och till 
större del uppskattades av medarbetarna födda på 80- och 90-talet.  

 Nyckelord: Organisationskultur, bygg- och anläggningsbranschen, organisationsstruktur, 
värderingar och relationer.  

 

 

 

  
 



Abstract 

Title: Undertaking culturally implementation: -A qualitative and quantitative study of 
organizational culture within the Swedish construction company. 
 
Authors: Jennifer Condliffe & Lennie Mathisson 
 
Coach: Mikael Jonasson 
 
Institution: Halmstad University 
 
Semester: Spring semester 2013 
 
Organizational culture has been described as a shared perception of reality and values within a 
group of individuals. Within the group's shared values about what is appropriate and 
inappropriate behavior and shared values make it easier for individuals to understand what is 
expected of them. If the desired culture from the management team is not consistent with the 
culture of the employees there might be a collision. This because the culture is fundamental to 
what is appropriate and inappropriate behavior and creates solidarity within the organization. 
 
This study was conducted in a construction company in Sweden. The company started about 
three years ago and has chosen to focus on creating a specific and consistent organizational 
culture. The management team has an interest to find out if the culture they have strived to 
implement is the culture that the employees are experiencing. 

The purpose of this study is to explore whether the organizational culture that management 
pursues is the same as the employees experience. The aim is to see if these two experiences 
are the same or in any way differs. In case of any discrepancies, we will suggest possible 
development opportunities. 

The study's empirical material is collected by means of questionnaires, interviews and 
observations. 

The study shows that in several occasions that management and staff perceptions of the 
organization's culture are the same. A couple of matters stuck out from the outcome of the 
study, where, for example, the common events were not appreciated as much as expected and 
for the most part appreciated by employees born in 80’ - and 90's. 
 

Keywords: Organizational culture, Construction Company, organizational structure, values 
and relationships.  
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1. Inledning 
Det har skett ökade ansträngningar att förstå relationer inom organisationer och relatera dessa 
till viktiga processer inom organisationen och dess resultat. Forskare strävar efter att beskriva 
dessa relationer emedan chefer strävar efter att påverka dessa interna relationer för att 
förbättra organisationen. Organisationskultur beskrivs som en delad verklighetsuppfattning 
inom organisationen, vilket bygger på delade värderingar inom en grupp individer. De 
värderingar som finns bygger på en uppfattning av vad som anses vara lämpligt och olämplig 
beteende inom organisationen.  De gemensamma värderingar som finns inom en organisation 
underlättar för individens förståelse för vad som är viktigt inom organisationen och bör 
således påverka individens beteende och beslutsfattande. Delade värderingar inom 
organisationen underlättar för individen att förstå vad som förväntas av dem och vad de kan 
förvänta sig av andra (Morley och Shockley-Zalabak, 1989)  

Under vår studietid har vi uppmärksammat i facklitteratur och dylikt att organisationskultur är 
ett populärt område och att flertalet organisationer arbetar aktivt med olika faktorer för att 
skapa en enhetlig organisationskultur. Detta har väckt vårt intresse för kulturen inom 
organisationer och hur organisationer arbetar med att skapa en enhetlig organisationskultur. 
Organisationen vi har samarbetat med hade ett intresse av att undersöka om den önskvärda 
kulturen från deras sida är den faktiska kultur som finns inom 
organisationen.  Organisationens intresse och vårt intresse bidrog till vårt samarbete. Studien 
är baserad på ett kvantitativt och kvalitativt tillvägagångssätt, för att skapa både en generell 
överblick och en djupare förståelse.   

Studien är genomförd på ett mindre svenskt bygg och anläggningsföretag. De tre delägarna 
bröt sig, för ett par år sedan, ur ett stort företag inom samma bransch. Valet att bryta sig ur 
grundade sig i att dessa tre såg brister i hur denna organisation fungerade utan möjlighet till 
att förändra. Fokus i deras nya organisation blev organisationens kultur. En vision skapades 
om att ta tillvara på sina anställda och att bygga sitt företag runt dessa. Ägarna menar att de 
har format en väl fungerande kultur och organisation. Ägarna anser att de har kunnat skapa ett 
framgångsrikt och konkurrenskraftigt företag på kort tid.  

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka om den organisationskulturen som ledningen eftersträvar 
är densamma som medarbetarna upplever eller om de skiljer sig åt. Vid eventuella skillnader 
vill vi föreslå eventuella utvecklingsmöjligheter. 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 
För att studera och finna eventuella skillnader mellan medarbetarna och ledningens 
synpunkter har vi valt följande frågeställning: 
 
Vilken typ av organisationskultur eftersträvar ledningen att ha inom organisationen? 
Vilken typ av organisationskultur upplever medarbetarna att det finns inom organisationen? 
Har ledningen lyckats implementera den organisationskultur de eftersträvat att skapa?  
Vad kan organisationen arbeta vidare med gällande kulturen? 
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1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad efter kapitel, så som inledning, tidigare forskning, teori och 
modeller. Därefter kommer metodavsnittet, empiri, analys avsnittet, slutsatser och 
avslutningsvis en diskussion. Varje kapitel kommer innehålla underrubriker, för att göra 
uppsatsen lätt att följa. Varje avsnitt kommer inledas med en kortare förklaring om vad som 
kommer tas upp i den specifika delen. 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera den tidigare forskning vi har utgått ifrån genomgående 
under undersökningens gång.  Vi har valt att disponera utifrån olika forskningsområden, så 
som värderingar inom organisationen, organisationsstruktur och maktdistans. 

2.1 Organisationskultur som begrepp 
För att vi ska kunna diskutera organisationskultur anser vi oss behöva definiera vad vi ser som 
organisationskultur i denna studie. Vi har därför valt att definiera organisationskultur  så som 
Nationalencyklopedin definierar företagskultur, då ingen definition av organisationskultur 
finns i Nationalencyklopedin. 

” företagskultur, de regler, värderingar och normer som kännetecknar ett företag 
eller annan organisation, eller med andra ord den informella, föreställningsmässiga 
sidan av företaget och den anda eller det klimat som utmärker detta. 
Företagskulturbegreppet kan belysa både de företagsspecifika mönster som växt 
fram som följd av en lång företagshistoria och företagsledningars försök att styra 
verksamheten genom att ange ideal och normer och söka övertala personalen att 
handla och tänka i enlighet med dessa. 

En stark företagskultur kan förstärka en organisation, men också försvåra 
genomförandet av förändringar, eftersom ledning och personal kan ha svårt att 
överge de ideal och värden som ligger i företagskulturen.” (Företagskultur 
Nationalencyklopedin hämtad 14 Maj 
2013: http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/f%C3%B6retagskultur) 

Vi har valt denna definition eftersom den är snarlik det vi ur vårt perspektiv ser som 
organisationskultur och eftersom studien genomfördes på ett företag. Genomgående när vi 
anger organisationskultur är det således den vi syftar på om inget annat anges.  

2.2 Värderingar inom en organisation 
Donald Dean Morley och Pamela Shockley-Zalabak (1989) menar att kulturen inom en 
organisation baseras på gemensamma värderingar, beteende, övertygelser och antaganden. De 
delade värderingar och verklighetsbild som medarbetarna inom en organisation delar, 
påverkar det beteendet och de förväntningar som finns inom organisationen. Ett antagande 
som görs av Morley och Shockley-Zalabak (1989) är desto snarlikare individens privata 
värderingar är till organisationens värderingar desto mer sannolikt är det att individen är 
positivt till att identifiera sig med organisationen. Vidare menar Morley och Shockley-
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Zalabak (1989) att organisationen kan ta skada om de formella värderingarna inte 
överensstämmer med de värderingar som är antagna och använda värderingar inom 
organisationen, då detta leder till en krock inom organisationen. Morley och Shockley-
Zalabak (1989) beskriver i sin studie att individens tillfredsställelse med organisationen och 
dess kultur påverkas av den perception individen har av organisationen och den perception 
individen har av en ideal organisation och dess kultur.  

2.3 Organisationsstruktur 
I Robert Hooijberg och Frank Petrocks artikel (1993) ”On Cultural Change: Using the 
Competing Values Framework to Help Leaders Execute a Transformational Strategy” 
beskrivs hur man kan använda Competing Values Framework (CVF) för att bedöma befintlig 
och önskad organisationskultur i organisationer. I artikeln beskrivs hur Petrock (Hooijberg & 
Petrock 1993) har anpassat CVF för att få fram organisationens befintliga och önskade 
organisationskulturer, hur bedömningar av de befintliga och önskade organisationskulturerna 
kan förvandlas till handlingsplaner för förändring. Vidare beskrivs hur kulturens förändring 
kan bedömas och huruvida handlingsplanerna har genomförts framgångsrikt. Hooijberg och 
Petrock (1993) menar att Petrocks sätt att rita upp den existerande och den önskade 
organisationskulturen kan ge en omedelbar bild av vilken typ av organisationskultur ledarna 
och det medarbetarna vill understryka mer eller mindre i organisationen. Därigenom har 
Petrock formulerat en strategi som gör att organisationerna på ett klart vis kan se vilka steg 
som måste tas för att nå den önskade organisationskulturen. I slutsatsen menar Hooijberg och 
Petrock (1993) att personer som använder CVF anser att det ger dem en sund intuitiv ram för 
förståelse för sin nuvarande situation samt för att definiera vad de vill i framtiden. 

 

2.4 Effektiv implementering  
I en studie menar Bushardt, Glascoff och Doty (2011) att en organisation kultur kan variera 
från stark till svag beroende på vilken grad den accepteras av individer och hur den påverkar 
individens beteende. Även i vilken grad organsisationskulturen är kongruent i förhållande till 
hur organsiationen i belöningssystemet kan variera från låg till hög. Bushardt, Glascoff och 
Doty (2011) har lagt fram förslagi studien för hur chefer kan förhålla sig till den modell som 
tagits fram. Vidare menar Bushardt et al (2011) att den primära uppgiften för chefen är att 
förvalta organisationskulturen och inte medarbetaren, då det avser ledarskapets hantering av 
kulturen. Författarna menar att detta görs genom hjältar, ceremonier, ritualer, historieberättare 
och så kallade gatekeepers i avseende av att avskräcka eller uppmuntra för att få en form av 
förändring av etablerade beteenden. Den modell som tagits fram ger chefer möjliga 
förfaringssätt för att förstöra eller stärka den befintliga organisationskulturen. Den kan även 
vara ett verktyg för att skapa en ny organisationskultur i linje med de strategiska mål som 
eftersträvas i organisationen. Vidare menar Bushardt et al (2011) att chefers jobb är svårt och 
utmanande beträffande organisationskulturen och dess utveckling vilket kräver kontinuerlig 
anpassning i förhållande till organisationens mål. 
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2.5 Maktdistans  
I artikeln ”Abusive Supervision and Employee Well-Being”: The Moderating Effect of Power 
Distance Orientation författad av Weipeng Lin, Lei Wang, och Shuting Chen (2013) 
beskriver författarna hur en organisation kan skapa en större förståelse för hur ledarskap 
påverkar arbetsdeltagares kulturella värden baserat på ledarskapets agerande och hur det 
påverkar arbetstagares psykologiska och beteendemässiga utfall. Detta har baserats på två 
teorier av individuell maktdistans, där de frågar sig hur anställda påverkas av kränkande 
övervakning från ledare och hur det påverkar de anställdas mentala hälsa när det finns högre 
maktdistans. Den andra är hur missbrukad makt från ledare påverkar trivseln och 
arbetstillfredsställelsen för medarbetarna när det finns en högre maktdistans. Resultatet av 
studien är att författarna finner signifikans mellan sociala problem påverkat av ledarskap, 
mental hälsa och arbetstillfredsställelse. Ju större skillnader mellan de värderingar som finns 
hos ledningen och de värderingar som finns hos arbetstagare desto större maktdistans finns på 
arbetsplatsen. Undersökningen visar även att större förståelse av gemensamma värderingar 
ger en lägre nivå av maktdistans.  

3. Teori 
I detta avsnitt kommer vi att förklara de teorier och modeller som ligger till grund för vår 
undersökning. De teorier och modeller vi har valt att använda oss av är Competing value 
framework, Organisationstyper, olika nivåer av organisationskultur, upplevd 
organisationskultur, maktdistans på arbetsplatser, individualism och kollektivism på 
arbetsplatsen och kommunikation. 

3.1 Competing value framework 
Quinn och Mc Grath (1985) har utvecklat en modell som de kallar för competing value 
framework som bygger på två dimensioner av en organisation. Den första dimensionen i 
Quinns et.al (1985) modell är flexibilitet kontra strukturell kontroll och den andra 
dimensionen är extern fokus kontra intern fokus. Genom att korsa dessa två dimensionerna så 
skapar man fyra distinkta organisationstyper. Detta leder konsekvent till att det även skapas 

fyra olika dimensioner av organisationskultur. I till 
exempel Human Relations kultur där det övre vänstra fältet 
dominerar flexibilitet och ett internt fokus. Quinn (1985, 
1988) menar att alla fyra  

Figur 1 Competing value framework 

Quinn och Rohrbaugh (1983:7) 

strategier samexisterar i moderna organisationer, men att 
vissa värden/ fält är mer dominerade än andra och att den 
skenbara motsättningen enbart finns i våra sinnen. Quinn 
(1988) rekommenderar en balans mellan de konkurerande 
värderingarna då en överbetoning eller underbetoning av ett 

4 
 



visst fält kan leda till organisationen blir dysfunktionell. Då överbetoning av vissa värderingar 
och underbetoning av andra fält leder till att organisationen mister de positiva värderingarna 
från de underbetonade fälten. 

Vänster övre fältet kallar Quinn och Rohrbaugh  (1983) för Human Relations och är en 
organisation som har ett internt fokus och har hög grad av flexibilitet. Det här fältet 
kännetecknas av att man fokuserar och betonar utvecklandet och välbefinnandet av 
medarbetarna. Sammanhållning, gemensam moral, arbetskvalitet och mänskligt åtagande är 
viktiga punkter i detta fält (Quinn & Rohrbaugh  1983, Quinn1988).  

Det högra övre fältet kallar Quinn och Rohrbaugh (1983) för open systems och kännetecknas 
av en hög grad av flexibilitet och ett externt fokus. De menar att i detta fält läggs betoningen 
på organisationens välbefinnande och utvecklingen av organisationen i sig själv. Betoningen 
ligger på beredskap, flexibilitet, expansion och anpassning gentemot den externa 
omgivningen. Fokus ligger på organisatorisk tillväxt, förvärvning av resurser och att 
organisationens värderingar anpassas till omgivningen (Quinn & Rohrbaugh  1983, 
Quinn1988).  

Nedre vänster fält kallar Quinn och Rohrbaugh (1983) för internal process och kännetecknas 
av internt fokus och hög kontroll. Betoningen inom organisationen ligger på mål och medel 
genom viktiga processer. Stabilitet, informationsledarskap och kommunikation inom 
organisationen värdesätts. Organisationens förstärkning och kontinuitet är faktorer som även 
de värdesätts högt (Quinn & Rohrbaugh  1983, Quinn1988). 

Nedre högra fält kallar Quinn och Rohrbaugh (1983) för Rational Goal och kännetecknas av 
en hög grad av kontroll och ett externt fokus. Organisationens fokus ligger på produktiviteten, 
effektivitet och de resultat organisationen uppnår.  Detta leder till att planering och 
målsättningar är viktiga inom organisationen (Quinn &Rohrbaugh 1983, Quinn1988). 

3.2 Organisationstyper 
Cameron och Quinn (2006) har placerat in fyra etablerade organisationstyper i Quinns och 
Rohrbaugh (1983) value framework för att visa de typer av organisationer som kan förknippas 
med de fyra fälten.    

3.2.1 Hierarchy 
Den hierarkiska organisationen placerar Cameron och Quinn (2006) i det nedre vänstra fältet 
som betonas av hög kontroll och högt internt fokus. Med en hierarkisk organisation utgår de 
från Webers definition av en byråkrati. Weber (1964)  har formulerat sju karaktäristiska drag 
för en byråkrati: 

• Regler 
• Specialisering 
• Meritokrati 
• Hierarki 
• Separat ägande 
• Opersonligt 
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• Ansvarsfullhet  

Dessa karaktäristiska drag adopterades av ett flertal organisationer och visade sig vara 
effektiva gällande att nå sitt mål. Under många år ansågs detta vara det enda 
effektiva sättet att organisera och är fortfarande ett grundläggande element 
i flera organisationer. På 1960-talet ansågs denna typ av organisation vara den ideala typen av 
en organisation för att det ledde till en stabil, effektiv och en konsekvent produktion och 
tjänster. Detta koncept fungerade väl under denna tidsepok då omgivningen var relativt stabil 
både gällande de tjänster och de produkter som erbjöds och att arbetsstyrkan var under 
kontroll (Cameron & Quinn 2006). 

Inom hierarkiska organisationer finns det respekt för position och makt. De har 
ofta väldefinierade strategier, processer och rutiner. Inom en hierarkisk organisation finns det 
tydliga led i vilken makten innehas och vart besluten fattas. En hierarkisk organisation har 
standardiserade regler och rutiner. Kontroll och ansvarsfullhet ses som en nyckel till framgång 
(Cameron & Quinn 2006). 

Ledarskapet i organisationen finns i flera nivåer, och ju högre upp i organisationen man 
befinner sig desto mer makt har individen. Den hierarkiska ledaren är en typisk samordnare 
och arrangör som håller ett vakande öga på vad som händer (Cameron & Quinn 2006). 

Kulturen inom den hierarkiska organisationen förknippas med att det är en strukturerad 
organisation där regler och procedurer håller organisationen tillsammans (Cameron & Quinn 
2006). 

3.2.2 Market 
Cameron och Quinn (2006) placerar marketorganisationen i det nedre högra fältet som 
förknippas med en hög grad av kontroll och med ett externt fokus.   

Den marknadsinriktade organisationen har sitt ursprung i det sena 1960-talet när 
organisationer stod inför en ny utmaning i konkurrenssituation. Detta ledde 
till en ny uppsättning av antaganden, vilka i stor grad bygger på Oliver Williamsons (1975) 
och William Ouchis (1981) teorier. I korthet har dessa två skapat en ny uppsättning av 
aktiviteter som de argumenterar för, vilket de menar skapar en effektiv organisation. Den 
viktigaste av dessa aktiviteter är transaktionskostnader (Ouchi 1981, Williamsons 1975). 

Marknadsorganisationer är inte en organisation som är 
inriktad just på marknadsföring, men en där alla transaktioner, 
interna och externa sker på marknadsmässiga villkor. Organisationen i sig är en marknad, 
marknaden syftar också till kontroll, men gör det genom att titta utåt och särskilt för att 
notera transaktionskostnader. Transaktioner i bemärkelsen av leverantörer, kontraktorer, 
kunder, licenser, fackförbund och regleringar. Fokus ligger övervägande på externa 
transaktioner gentemot interna transaktioner. Transaktioner är ett utbyte 
av värde, i en effektiv organisation av marknaden, rinner värde mellan människor och 
intressenter med minimal kostnad och fördröjning (Cameron & Quinn 2006).  
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De viktigaste värderingarna för en marknadsorganisation är lönsamhet, produktivitet och 
konkurrenskraft. Detta uppnår dessa organisationer genom att vara en stark organisation inom 
en nischad marknad, tänja på målen och säkra kundgrupper för att uppnå konkurrensfördel på 
marknaden (Cameron & Quinn 2006).  

Ledande organisationer inom marknadskulturer är ofta väldigt drivande 
gentemot konkurrenter och försöker alltid att leverera varorna snabbare och med bättre 
kvalité. Organisationen trycker på att ”vinna” gentemot konkurrenterna på 
marknaden (Cameron & Quinn 2006). 

Ledarens uppgift är att driva organisationen gentemot produktivitet, resultat och vinst. Det 
antas att tydliga mål och en aggressiv strategi leder till produktivitet och vinst (Cameron & 
Quinn 2006). 
 
Market kulturen är driven av fokus på kunden, en bra avkastning på tillgångar och en 
förbättring av organisationens konkurrenskraftighet (Cameron & Quinn 2006).  
 
3.2.3 Clan 
Clanorganisationen placerar Cameron och Quinn (2006) i det övre vänstra fältet som ett 
internt fokus och har hög grad av flexibilitet. 

Det kallas en clanorganisation med anledning av dess likheter till en familjeorganisation. Efter 
att ha studerat japanska organisationer under 1960- och 1970-talet fann flertalet forskare så 
som Ouchi (1981), Athos och Pascale (1981) och Lincon (2003) att organisationerna i Japan 
skiljde sig generellt från organisationerna i USA. Inom dessa organisationer fanns delade 
värderingar och målsättningar, sammanhållning, delaktighet, individualitet och en känsla av 
samhörighet. Organisationen fungerade mer som en utökning av medarbetarens egen familj än 
ett medel för ekonomisk vinning. Istället för regler och procedurer inom hierarkin och 
vinstsökanden konkurrensen inom market organisationen, så fokuserar clan organisationen på 
teamarbete, engagemangprogram för medarbetare, åtagande för individen gentemot 
organisationen. Karaktäristiskt för en clanorganisation är att semiautonoma arbetsgrupper får 
belöningar som grupp och inte individuellt. Kvalitetscirklar där medarbetarna får uttrycka sina 
åsikter gällande sin egen arbetssituation och organisationens prestationer. Här ges även 
möjlighet för medarbetarna att påverka sin egen arbetsmiljö (Cameron & Quinn 2006).   

Några vedertagna begrepp för en clan kultur är att man bäst hanterar omgivningen med hjälp 
av teamarbete, utveckling av medarbetarna och kunder till organisationen ses som 
en samarbetspartner till organisationen. Organisationen fokuserar på en utvecklande miljö för 
sina medarbetar och det blir en strategi för att handskas med omgivningen. I motsats till 
hierarkier, är ofta clan organisationer platta organisationer och medarbetare och team agerar 
mer självständigt. Clanorganisationen har ett inre fokus och en känsla av familj och 
människor arbetar bra tillsammans, de är starkt drivna av lojalitet till varandra och de delade 
målen. Tradition, moral och långsiktig nytta för individen är viktiga faktorer inom 
organisationen. Framgång definieras i det interna klimatet och individens trivsel (Cameron & 
Quinn 2006).  
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Fokus för en ledare inom en clan organisation är att stärka medarbetarna och underlätta 
beträffande medarbetarnas medverkan, åtagande och lojalitet. Ledaren skall stödja 
medarbetarna och underlätta för dem i deras arbete och tar på så sätt på sig en 
förälder/mentors roll (Cameron & Quinn 2006).  
 
Clanorganisationen har mindre fokus på struktur och kontroll, vilket leder till att det är en 
flexibel organisation. Regler existerar, men dessa är nödvändigtvis inte dokumenterade, utan 
kommuniceras och är socialt antagna. Snarare än att styras via regler och riktlinjer drivs 
medarbetarna genom visioner, gemensamma mål, resultat och utfall (Cameron & Quinn 
2006).  
 
3.2.4 Adhocracy 
Cameron och Quinn (2006) har placerat adhocracyorganisationen i det övre högra fältet som 
kännetecknas av en hög grad av flexibilitet och ett externt fokus.  
Adhocracy är den organisationstyp som är mest anpassningsbar till extern turbulens och 
föränderliga förhållanden som förknippas med 2000-talet. Med en minskning av livslängden 
på produkter och tjänster, skapades nya antagande inom ad hoc organisationer som skiljer sig 
från de tre föregående exemplen. Dessa nya antaganden ansågs innovativa och banbrytande 
och initiativförmåga leder till framgång inom ad hoc organisation. Adhocracyorganisationer 
arbetar oftast med att utveckla nya produkter och tjänster. Stort fokus för organisationen sätts 
på att förbereda sig inför framtiden (Cameron & Quinn 2006).  

 Ledarskapet inom organisationen fokuserar på att främja entreprenörskap, kreativitet och 
aktiviteter som ligger i framkanten. Det antas inom ad hoc organisationer att 
anpassningsbarhet och innovation leder till nya resurser för lönsamhet. Betoningen inom ad 
hoc organisationer ligger på att skapa en vision av framtiden, anarkiskt organiserad och 
disciplinär fantasi (Cameron & Quinn 2006).  

Rötterna till ordet ad hockratier kommer ifrån orden ad hoc, vilket innebär att något är 
tillfälligt, specialiserat och dynamiskt. Arbetsgrupper inom en ad hoc organisation upplöses 
när uppgiften för denna arbetsgrupp är slutförd. Ad hoc organisationer har karaktäriserats som 
ett tält istället för en byggnad, eftersom de kan omkonfigurera sig snabbt när omständigheter 
kräver detta. Ett av de större målen för en ad hoc organisation är att främja flexibilitet, 
anpassningsbarhet och kreativitet i en omvärld där osäkerhet, tvetydighet och överbelastning 
av information är typisk. En svårighet för organisationer som denna är att producera 
innovativa produkter och tjänster och samtidigt kunna anpassa sig till nya möjligheter 
(Cameron & Quinn 2006). 

Ad hoc organisationer har inte en centraliserad makt eller auktoritära maktförhållanden. 
Istället så flödar makten från individ till individ eller från arbetsgrupp till arbetsgrupp, 
beroende på vilket problem som har uppstått och vid vilken tidpunkt (Cameron & Quinn 
2006). 
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Med tonvikten på individualitet, risktagning och att försöka förutse framtiden, så blir större 
delen av medarbetarna inom organisationen involverade i produktion, kunder, utveckling och 
de flesta andra frågor (Cameron & Quinn 2006). 

Organisationen påverkas av tillfälliga arbetsplatser och arbetskollegor, då individen antar 
uppgifter där denne behövs inom organisationen. Detta leder även till tillfälliga roller och 
ansvarsområden beroende på var individen är för tillfället och beroende på kundens behov 
(Cameron och Quinn 2006).      
 
3.3 Olika nivåer av organisationskultur 
Peter Hawkins (1997) har utvecklat en modell som bygger på Geertz (1973) och Scheins 
(1985) tidigare arbete. Denna modell beskriver organisationskulturen utifrån fem nivåer. 

 Nivå 1- Artefakter 
På denna nivå av organisationskultur ingår verksamhetens uppdrag, mål och de policys som 
finns inom organisationen. På denna nivå av organisationen ingår även eventuella klädpolicys 
och andra riktlinjer för organisationen. 

Nivå 2- Beteende 
Denna nivå av organisationskultur består av vad personer säger och gör. Så som vad belönas 
inom organisationen? Hur hanterar man konflikter inom organisationen? Hur man hanterar 
misslyckanden inom organisationen. 

Nivå 3- Tankesätt 
På denna nivå ingår organisationens ”världsbild”, det vill säga det tankesätt man har inom 
organisationen som kan begränsa beteende inom organisationen. Här ingår även de 
värderingar och antaganden som används inom organisationen. 

Nivå 4- Emotionell grund   
I denna nivå ingår känslotillstånd och behov som ofta är omedvetna och som skapar 
sammanhang där händelser uppfattas. 

Nivå 5- Motivationens rötter 
Här ingår de underliggande känslor av mening som binder samman organisationen och 
individen.  

Denna modell har Hawkins (1997) byggt vidare på Scheins (1985) modell av en näckros. 
Organisationens artefakter såsom organisationens uppdrag, mål och de policys som är mest 
synliga i det offentliga ljuset, i likhet med näckrosens blomma. Precis ovanför vattenytan 
finns det typiska beteendet för kulturen inom organisationen.  

Om artefakterna demonstrerar de värderingar som förespråkas och hyllas av organisationen, 
så visar beteendet värderingarna i handlingar. Hawkins (1997) menar att många 
organisationer har upplevt att det finns en spricka mellan de värderingar man har uttalat i 
artefakterna och de värderingar som beteendet av organisationen återspeglar. Under 
vattenytan finns organisationens tankesätt som håller organisationens föreställningssystem 
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och värderingar på plats.  Dessa föreställningssystem och värderingar är sedan antagna i 
organisationskulturens emotionella grund, det vill säga det klimat som finns i kulturen. 
Motivationens rötter innebär i sin tur att inrikta individens ändamål och motivation till de 
kollektiva organisationsmålen.      

3.4  Maktdistans på arbetsplatser 
Vid stor maktdistans förklarar Hofstede (1997) det som att överordnade och underordnade 
anser att de inte är jämlika utan ingår i ett hierarkiskt system som baseras på existentiella 
ojämlikheter. Makten förläggs centralt i organisationen på ett fåtal individer så mycket som 
möjligt och de underordnade förväntar sig att bli ledda av andra i vad de ska utföra för 
uppgifter. De överordnade har som regel vissa privilegier och en högre status. Hofstede 
(1997) menar att en idealisk chef ur den underställdes perspektiv är att ses som en ”god far” 
eller en välvillig autokrat. Manuella yrken har ofta en lägre status än till exempel 
kontorsarbete, till skillnad från när det förekommer en låg maktdistans och dessa gränser blir 
betydligt lägre. Skillnaden blir att yrkesutövaren har en högre status beroende av att det krävs 
en högre yrkesskicklighet än vid enklare kontorsarbete, vilket också ger en mindre 
löneskillnad mellan toppen och botten i organisationen. Låg maktdistans baseras på att 
uppfattningen om att överordnande och de underställda har en existentiell jämlikhet där 
organisationen ses som tämligen platt och decentraliserad. Här förväntas underställda sig en 
konsultation beträffande arbetsutövandet och en acceptans av ett slutligt avgörande angående 
arbetets utförande från överordnad. Hoftstede (1997) menar att generellt sett uppskattas oftast 
yngre chefer mer än äldre och den idealiska chefen är en rådig demokrat.  Hoftstede (1997) 
framhåller att det inte finns någon relevant forskning som klargör om det finns skillnader 
beträffande effektivitet då maktdistansen är stor eller liten, men menar att det är viktigt att 
företagsledningen använder sig av den befintliga organisationskulturens styrkor. 

3.5 Individualism och kollektivism på arbetsplatsen 
Hofstede (1997) definierar kollektivism som att de flesta människor agerar för gruppens 
intresse i samhället där dessa intressen har övertag i förhållande till den enskilde individens.  
På företag med kollektivistisk organisationskultur förefaller aldrig att en enskild medarbetare 
anställs som individ utan som en individ tillhörande en ingrupp. Individen verkar i samklang 
med dess grupps intresse, vilket nödvändigtvis inte är överrensstämmande med det 
individuella intresset utan integreras till en lojalitet mot gruppen. I en sådan konstellation ses 
det inte som ett problem att dela med sig av befintliga resurser utan sammanhållningen mellan 
dess medlemmar kan ses som familjär. Färdigheter och prestationsförmåga anpassas här till 
arbetstagarens arbetsuppgifter. I det individualistiska samhället sammanfaller relationen 
mellan arbetstagare och arbetsgivare till att skapa fördelar för båda parter efter deras behov på 
ett psykologiskt och ekonomiskt plan. Personliga relationer ses som mer relevanta än 
uppgiftslösning och därför är personliga relationer viktiga att etablera först i det 
kollektivistiska synsättet. Inom individualismen ses det tvärtom som att uppgiften är av större 
betydelse än de personliga relationerna. Enligt George Ritzer (2009) i Sociologisk Teori har 
begreppet ”individualism” med stor sannolikhet sitt ursprung från Alexis De Tocqqueville 
som grundar det på följande ”Individualisterna är långt mindre intresserade av det större 
”samhällets” välbefinnande än de tidigare aristokraterna.”  
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3.6 Kommunikation 
Heide, Johansson och Simonsson (2012) menar i ”Kommunikation i organisationer” att 
kommunikation i organisationer är en grundförutsättning för ett möjliggörande att 
organisationer ska kunna existera, utvecklas eller kunna skapa. Författarna menar att utan 
kommunikation finns inte organisationen överhuvudtaget och är då att se som ett axiom, där 
organisationen och kommunikationen är intimt sammankopplad. Ur deras perspektiv finns det 
två förenklande synsätt av kommunikation som är betydelsefulla i ett pedagogiskt syfte: 

• Kommunikation som överföring av ett budskap 
• Kommunikation som delning av ett budskap 

Det första synsättet menar Heide et.al (2012) härstammar från 1940-talet där det baseras på en 
orsak-verkan-relation om att mottagaren förändrar sitt förhållningssätt med informationens 
hjälp. Synsättet har dock kritiserats för att det ses som opåverkat av dess mottagare. I det 
andra perspektivet innebär det att de deltagare som deltar i kommunikationen försöker uppnå 
en likvärdig uppfattning av en målsättning. Författarna menar att misslyckande av 
kommunikation inte skall förbises då deltagarna inte skapar en ömsesidig uppfattning, utan 
även det skall betraktas som en form av kommunikation.  

Med detta menar Heide et.al (2012) att det finns en problematik i tre avseenden, det första är 
att kommunikation betraktas som något enkelt där den utdelade informationen är att se som 
identisk med den mottagna. Vilket kan leda till en övertro i den egna organisationen 
beträffande förträffligheten av dess effektivitet av kommunikation. Den andra är för lite 
resurser avsätts till att ge tolkningsmöjligheter av den upprepade information som ges, då det 
behövs feedback av den för att få avsedda effekter av dess innehåll. Den tredje är att 
kommunikationen inte tilldelas en utvecklingsmöjlighet, då den bara används som ett medel 
för att sända och ta emot information.  

Heide et.al (2012) menar att den sociala konstruktionen är dels individuell men bitvis 
gemensam, baserat på individens värderingar, förförståelse, status, attityder, tidigare 
erfarenhet med mera. Det blir avgörande för den tolkning som sker i situationen och 
författarna menar att en mental bild påverkar hur individen förändras i sina tankar och 
agerande.  

 Heide et.al (2012)  menar att i många organisationer förefaller det att dess medarbetare inte 
får tillräckligt med information, trots ett stort informationsflöde. Heide et.al (2012) menar att 
informationen som ges frånskiljs sitt sammanhang eller till en helhet, det vill säga att 
informationen tas ur sin kontext och därav inte får någon betydelse. Heide et.al (2012) menar 
även att det krävs ett grundbudskap med bra innehåll vilket de kallar essensen. Här hävdar 
man att ett vanligt misstag är att det läggs för stort fokus på det som ska utföras och inte tar 
upp tillräckligt om varför utförandet ska ske, samt vilka alternativen har varit i 
beslutsprocessen. 
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4. Metod  
I det här avsnittet kommer vi bland annat att diskutera vårt val av ansats, metod, det 
tillvägagångssätt vi valt och de andra valen vi gjort under undersökningens gång. Vi kommer 
att avsluta detta kapitel med en metoddiskussion för att diskutera möjliga problem med vårt 
metodval. 

4.1 Metodval 
I vår studie har vi valt att ha en abduktionsansats, eftersom vi har en fallstudieundersökning. 
Vi har valt att ha ett enskilt fall som vi valt att tolka utifrån övergripande hypotetiska mönster. 
Detta leder till att vi kan skapa oss en förståelse för de mönster som finns inom 
organisationen. En abduktiv ansats har använts vid diagnostisering inom medicin och 
feldiagnostisering inom tekniska system. Detta har vi applicera på vårt fall då vi vill 
undersöka om medarbetarna uppfattar organisationen och dess kultur så som ledningen vill ha 
den. Om dessa två inte överensstämmer så vill vi ställa en diagnos på vad som inte 
överensstämmer i enlighet med Alvesson & Sköldberg  (2011).      
 
Vi valde att arbeta efter både ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt i en så kallad 
metodologisk triangulering mellan metoder. Vi valde metodologisk triangulering mellan 
metoder för att öka träffsäkerheten av undersökningen genom att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Detta gjordes för att få en bättre förståelse för organisationskulturen inom 
organisationen och hur den upplevs av medarbetarna, genom att kombinera två infallsvinklar. 
Detta för att med metodologisk triangulering mellan metoder gör att vi kan komplettera 
fynden från de kvantitativa och kvalitativa metoderna och på så vis få en högre träffsäkerhet 
och en högre tillförlitlighet i vår undersökning.  För att få en fullständig bild av hur 
organisationskulturen inom organisationen såg ut så behövde vi kombinera enkäter, intervjuer 
och observationer. I avsikt att få en fördjupad förståelse av enkätsvaren valde vi att intervjua 
och observera för att se om det vi upplevde stämde överens med hur svaren såg ut i enkäter 
och intervjuer i enlighet med Denscombe (2010). 

4.2 Urval 

4.2.1 Enkäter  
Det totala urvalet inom organisationen såg ut på följande sätt, det finns 97 medarbetare och 3 
delägare. Av de 97 medarbetarna hade 16 av dem tjänster inne på kontoret med varierande 
tjänster emedan 81 är hantverkare. 

Vi valde att dela ut enkäten till samtliga inom organisationen. Vi anser att en 
totalundersökning inom organisationen var lämpligast i enlighet med vårt syfte, eftersom vi 
ville kartlägga organisationskulturen inom hela organisationen. Detta gjordes för att 
undersöka om den organisationskultur som ledningen strävar efter att ha, är den som 
medarbetarna upplever. Samtidigt ville vi undersöka om någon grupp eller grupper avvek från 
vad flertalet svarade. 

12 
 



4.2.2 Intervjuer 
Att göra en totalundersökning när det kom till intervjuerna var inte rimligt under den 
tidsperiod vi hade till vårt förfogande och att utföra intervjuer med samtliga 97 medarbetare 
hade varit för tidskrävande. Vi valde att fokusera intervjuerna på de tre delägarna och fyra av 
medarbetarna. Vi valde att fokusera på delägarna för att få en djupare förståelse för vilken 
organisationskultur de ville ha inom organisationen. Vi valde att intervjua fyra av 
medarbetarna för att skapa en förståelse för deras uppfattning om organisationskulturen inom 
organisationen. Vid urvalet av medarbetarna till intervjuer gjorde vi ett kluster urval. Det 
innebar att vi fick tillång till en arbetsplats där medarbetarna redan fanns. Väl på plats fick vi 
intervjua fyra av medarbetarna som kunde tas ur arbetet vid denna tidpunkt i enlighet med 
Denscombe (2010). I våra intervjuer, både med delägarna och med medarbetarna var samtliga 
män.  

4.2.3 Observationer  
Observationerna valde vi att utföra på samma arbetsplats som vi utförde intervjuerna, 
eftersom vi var ute på en arbetsplats. Vi valde att observera på den arbetsplatsen vi befann oss 
på i anslutning till intervjutillfället av två anledningar. Den första anledningen var för att 
kunna sätta intervjuerna i en kontext, det vill säga försöka läsa ut vad som försiggår på den 
enskilda arbetsplatsen. Den andra anledningen var för att kunna jämföra vad intervjupersoner 
sa och hur vi upplevde organisationskulturen när vi var ute på de respektive arbetsplasterna. 

Vi valde även att observera på den gemensamma Facebook-sidan för att se hur interaktionen 
mellan medarbetare såg ut och för att se på vilket sätt som information kommunicerades. 

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Enkäterna 
Vi valde som kvantitativ metod att utföra en totalundersökning av urvalsgruppen i form av en 
enkätundersökning. Vi valde att lämna ut enkäten i pappersform på kontoret. Dessa 
distribuerades sedan vidare ut till de anställda via platschefer. De ifyllda enkätsvaren kunde 
sedan lämnas tillbaka till platschefen i det medföljande kuvertet eller läggas i en brevlåda inne 
på kontoret. Enkätsvaren hämtades upp av oss 15 dagar senare. Vi valde att bifoga ett kuvert 
med samtliga enkäter för att försöka uppnå anonymitet, så att medarbetarna skulle känna sig 
trygga med att ingen inom organisationen skulle kunna se hur de svarade. 

Enkäten (Bilaga 1) är utformad på ett sådant sätt att de tre första frågorna är allmänna frågor 
gällande födelseår, yrkesbefattning och anställningstid inom organisationen. Efterföljande 
frågor är baserade på de begrepp vi har valt att använda oss av. Frågorna 4-7 är frågor 
gällande hur medarbetarna upplever att det är att arbeta inom organisationen. Frågorna 8-13 är 
frågor gällande hur respondenterna upplever att organisationen är utformad. Frågorna 14 och 
15 gäller de formella värderingarna inom organisationen. Frågorna 16- 19 är gällande hur 
gemenskapen ser ut inom organisationen. Frågorna 21-25 är frågor gällande relationer till 
chefer och ledning. Frågorna 20 och 26-28 är gällande hur medarbetarna upplever trivsel i 
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relation till organisationen. Svarsalternativen i enkäten är: stämmer inte alls, stämmer till liten 
del, stämmer till stor del och stämmer helt. Vi har valt att inte använda oss av ett neutral 
svarsalternativ, så som varken eller, för att få medarbetarna att ta ställning.  

Av 97 utdelande enkäter fick vi in 69 svar, detta ger oss en svarsfrekvens på 71,134% 
avrundat på tre decimaler. Den data vi samlade in fördes oberoende av varandra in i SPSS för 
att säkerställa ett så litet inmatningsfel som möjligt.  

4.3.2 Intervjuerna 
Vi valde att göra en ostrukturerad gruppintervju med alla tre delägare. Vi ansåg att detta var 
lämpligast då vi ville att de skulle tala fritt om vårt valda tema, deras organisationskultur, med 
så liten påverkan av oss som möjligt. Vi ville att de tre delägarna skulle kunna ta upp det som 
de ansåg viktigast i den organisationskultur dessa strävat efter att skapa, detta utan att 
påverkas av oss som författare och det vi läst i tidigare forskning. Vi valde att ha en 
gruppintervju med de tre delägarna för det gav oss en möjlighet till att träffa de tre delägarna 
samtidigt och öka vårt urval. En gruppintervju möjliggjorde för delägarna att lyssna till 
varandras synpunkter, göra tillägg till dessa och ifrågasätta andra delar av det som uttalades 
(Denscombe 2010). Denna intervju tog ca en timme. 

I intervjuerna med medarbetarna valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer. Detta ansåg 
vi var mest lämpliga intervjumetoden, då vi kunde förbereda ämnesområden utifrån 
enkätsvaren, gruppintervjun med delägarna och tidigare forskning och därav kunde välja 
teman som var särskilt intressanta. Detta gjordes för att få en djupare förståelse för dessa 
ämnen. Vi valde även en semistrukturerad intervju här, då det ger intervjurespondenten en 
möjlighet att utveckla sina idéer och tankar kring de valda ämnena. En semistrukturerad 
intervju tillät oss även att vara flexibla gällande ordningsföljd av ämnesområdena, beroende 
på hur respondenterna svarade och låta dessa tala utförligt om ämnesområdena utan att 
behöva följa en viss ordningsföljd (Denscombe 2010). Vår intervjuguide (Bilaga 2) använde 
vi oss av för att försäkra oss om att vi fick med de ämnesområdena vi valt att undersöka. 
Intervjuguiden var också till hjälp för att försäkra oss om att vi höll oss inom ramen för syftet 
med undersökningen. Intervjuerna med medarbetarna gjordes ute på en arbetsplats, med två 
individer åt gången, för att låta dem bygga vidare på varandras synpunkter. Intervjuerna valde 
vi att utföra på deras arbetsplatser för att respondenterna skulle känna sig så bekväma som 
möjligt och intervjuerna tog ca 15 minuter vardera. 

Vi gjorde ljudupptagningar vid samtliga intervjuer och transkriberade samtliga intervjuer. 
Även om transkriberingen av intervjuerna är tidskrävande så ser vi en fördel med att 
transkribera samtliga intervjuer, då samtalet väcks till liv och vi kommer nära samtalet igen. 
Att transkribera intervjuerna underlättar även vid bearbetning av intervjumaterialet och 
möjligheten till att analysera det material som framkommit (Denscombe 2010). Vid 
transkriberingen valde vi att inte nämna några namn utan har gett varje intervju ett nummer. 
Nummersystemet är till för att öka anonymiseringen så att det inte går att utläsa vem 
respondenten är. Nummersystemet är även till för att kunna särskilja intervjuerna åt under 
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själva bearbetningen och analysen. Vid gruppintervjun med de tre delägarna valde vi att ge 
varje respondent en bokstav för att kunna särskilja vem under intervjun som sa vad.  

4.3.3 Observationerna  
Vi valde att göra observationer genom att upprätta ett observationsschema där vi observerade 
interaktioner mellan medarbetarna. Observationsschemat (Bilaga 3) är uppbyggt kring vår 
tidigare forskning och begrepp vi använt oss av. Vi har även format vårt observationsschema 
utifrån intressanta ämnesområde beträffande enkätsvaren. Väl ute på arbetsplatserna så 
antecknande vi det vi observerade.  

Vid observationen på arbetsplatserna valde vi att observera i cirka en halvtimme i den bod vi 
befann oss i under intervjuerna och observerade ute på arbetsplatsen i cirka en halvtimme. När 
vi observerade ute på arbetsplatsen var det svårt att vara osynliga, eftersom medarbetare 
talade med oss och tittade på oss. 

Observationerna som vi utförde på Facebook tog ca tre timmar där vi observerade på vilket 
sätt medarbetarna interagerade med varandra och på vilket sätt information kommunicerades.  

4.4 Analysmetod 

4.4.1 Enkäterna 
Vid analysen valde vi att mata in samtliga enkätsvar i SPSS. I SPSS valde vi att göra 
frekvenstabeller för att få en lättöverskådlig sammanställning av det material vi fått in. För att 
analysera data så valde vi att göra ett par olika analyser. De analysmetoder vi har valt att 
utföra är sambandsanalyser mellan olika variablerna. Vi har valt göra ett index gällande 
frågorna om relationer till sin chef och ledning, för att se om det fanns ett samband mellan 
relation till chefer och ledning och ålder på individen. Vi har även valt att skapa ett index 
gällande gemenskap baserat på om det uppfattas som en teaminriktad organisation, om det är 
trivsamt inom organisationen, frågan gällande om det finns en gemenskap, frågan gällande 
om man arbetar mot gemensamma mål och om man kan ha en öppen dialog kollegor emellan. 
I detta index har vi valt att göra en sambandsanalys med ålder för att undersöka om någon 
åldersgrupp känner större gemenskap än andra. Vi har även valt att genomföra en 
sambandsanalys mellan de olika åldersgrupperna och i vilken mån arrangemangen uppskattas. 
Detta gjordes för att kunna göra en sambandsanalys med detta index gällande ålder och i 
vilken mån man uppskattar arrangemangen. 

4.4.2 Intervjuerna och observationerna 
Vi valde att analysera intervjuerna och observationerna utifrån vår abduktionsansats, det vill 
säga att vi tolkar vårt empiriska material utifrån den tidigare forskning vi valt att använda oss 
av. Genom att göra en tolkning av det empiriska materialet utifrån tidigare forskning, har vi 
skapat oss en förståelse, för att på så sätt kunna justera empiri och teori efter varandra. På så 
sätt kan vi förklara de mönster vi ser i vår empiri (Alvesson & Sköldberg 2011).  Vid 
tolknining av intervjuer och observationer har vi valt en fenomenologisk infallsvinkel då vi 
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undersöker medarbetarnas uppfattningar, åsikter och attityder gentemot den 
organisationskultur som finns. En fenomenologisk infallsvinkel hjälper oss att förstå hur 
medarbetarna upplever den kultur dessa befinner sig i daligen. Vi har valt en fenomenologisk 
infallsvinkel då vi vill beskriva medarbetarnas upplevelser så nära de berördas förståelse som 
möjligt. Vi har valt att presentera materialet från intervjuer och observationer så troget 
orginalet som möjligt. Vi vill att läsaren av uppsatsen skall förstå innehållet utifrån de berörda 
medarbetarnas perspektiv som möjligt. Målet är att beskriva matrialet på ett sådant sätt att det 
är advekatskildrar hur medarbetarna upplever kulturen (Denscome 2010).      

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliseringsbarhet  
 Med en urvalsgrupp på 97 individer fick in 69 enkätsvar, vilket gav oss en svarsfrekvens på 
71,134% anser vi att vi kan generalisera över organisationen i enlighet med vårt syfte. Detta 
innebär att merparten av medarbetarna har svarat på enkäten. Dock hade vi gärna utfört fler 
intervjuer för att stärka förståelsen för hur medarbetarna upplever kulturen inom 
organisationen. Med en öppen fråga i enkäten och ett övrigt kommentarsfält och med ett 
frekvent svarande på dessa anser vi att vi fått in en mängd kvalitativa data, vilket gör att vi 
kunnat skapa oss en förståelse för medarbetarnas upplevelser. Vi anser att vi har skapat oss en 
generell bild genom enkäterna och en djupare förståelse med hjälp av intervjuer och en öppen 
fråga. Därav anser vi oss ha skapat en fullständig bild.  

För att skapa oss ett så bra mätinstrument som möjligt har vi när vi sammanställt vår enkät 
genom att hämta inspiration från tidigare c-uppsatser. Vi har undersökt vilken typ av frågor 
dessa har ställt och utvecklat dem, för att på så sätt skapa en hög reliabilitet i vår 
undersökning. Efter att ha sammanställt vår enkät så valde vi att även utföra en pilotstudie på 
25 personer bland våra vänner och familj. Vi valde att ha en spridning av utbildning, ålder och 
kön för att undersöka om enkäten var lättförståelig för utomstående. Vi anser att vi har en hög 
reliabilitet i undersökningen efter att ha utfört en pilotstudie, då vi fick feedback på frågor 
som var svårförståeliga och vid omformuleringar av dessa så anser vi att frågorna är 
tillförlitliga. Vi anser att om någon skulle göra samma studie inom samma organisation skulle 
de få fram samma resultat som vi, då vi anser att frågorna har en hög grad av reliabilitet. 

Vi anser även att vi har en hög grad av validitet då de c-uppsatser vi undersökte har haft 
liknande teoretiska begrepp som vi valt att använda oss av. Detta anser vi höjer graden av 
validiteten inom vår undersökning då det är fler än oss som anser att det är lämpliga teoretiska 
begrepp, eftersom de gjort liknande undersökningar. Detta tillvägagångssätt har även hjälpt 
oss att överföra vår teoretiska förståelse till meningsfulla och mätbara frågor som speglar det 
vi ville undersöka. Både handledare och organisationen har givit oss feedback på frågorna så 
att de mäter det vi ville att dessa frågor skulle mäta.   

4.6 Metoddiskussion 
I och med att vi båda har fört in data oberoende av varandra så anser vi att vi i hög grad har 
motverkat inmatningsfel, som skulle kunna ha gett ett missvisande resultat. För att vi båda har 
fört in vår data oberoende av varandra så kan det inte ha uppstått ett inmatningsfel som kan ha 
påverkat resultatet i någon utsträckning. 
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Ett problem vi kan se är att vi bara observerade och intervjuade på en och samma arbetsplats, 
som dessutom en av delägarna valde ut till oss. Detta hade kunnat leda till att vi blev skickade 
till en arbetsplats där alla var nöjda och glada. Vi tror dock inte att så är fallet, eftersom 
delägarna själva var intresserade av att utföra denna undersökning. Delägarna visade stort 
intresse för att få veta om deras uppfattning överensstämmer med hur medarbetarna upplever 
organisationen och kulturen.  

Ett möjlligt problem vi ser vid observationerna är att vi inte har kunnat vara helt osynliga vid 
arbetsplatserna när observationerna har utförts. Vi kan inte veta om vår närvaro har påverkat 
beteendet hos medarbetarna. Detta har vi däremot vägt upp genom att även ha observerat 
deras interaktioner på deras gemensamma Facebook-gruppen då vi har kunnat gå tillbaka och 
se till interaktionerna mellan medarbetarna innan studien hade påbörjats. Detta möjliggör då 
att vi inte ska ha påverkat interaktionerna nämnvärt.  

Vi ser ett möjligt problem i att 28 % av enkätsvaren enbart hade varit inom organisationen i 
12 månader eller mindre. Dock anser vi att man kan ha skapat sig en uppfattning av 
organisationen ändå, även om en person i enkäten gav uttryck för att han upplevde att han inte 
varit inom organisation tillräckligt länge för att veta. 

Ett problem vi kan se med vår undersökning är att i tre av frågorna finns ett relativ högt 
bortfall. I frågan gällande yrkesbefattning så fanns ett bortfall på 7.2% , ett bortfall på 
anställningstid på 11,6% och ett bortfall på frågan om födelseår på 14,5%.  Delägarna hade 
uttryckt i förväg att ett bortfall kunde komma på dessa frågor, då det från deras erfarenheter 
finns en misstro att det kommer att komma fram vem som svarat vad. Detta har gjort att de 
statistiska tester vi har inkluderat i dessa tre variabler inte har samma statistiska trovärdighet 
som de andra. Dock har vi enbart vid enstaka fall använt oss av dessa variabler och detta skall 
inte ha påverkat resultatet nämnvärt, eftersom ingen större tonvikt har lagts vid dessa frågor.  

Vi har valt att anonymisera företaget av den anledningen att organisationen inte skall gå att 
identifiera och ingen inom organisationen skall känna sig offentliggjord. Vi har valt att inte 
hänvisa till organisationens hemsida, eftersom vid de tillfällen vi har behövt hämta 
information från deras hemsida och Facebook-grupp, hade detta självfallet gått att härleda till 
det företag vi har arbetat gentemot. Vi har valt att i citat från intervjuer och enkäter plocka 
bort företagsnamnet för att bibehålla anonymisering av organisationen. Vi tror dock inte att 
organisationen som stort kan vara helt anonym, då det inte är svårt för någon inom samma 
bransch att förstå vilken organisation det gäller. Vid intervjuer och i följebrevet till enkäter 
har medarbetare informerats om studiens syfte och hur materialet kommer till att användas. 
Medarbetarna informeras även om att de kan avbryta sin medverkan när de vill om så önskas 
och att deras svar i medverkandet kommer att behandlas konfidentiellt. Därav anser vi att vi 
har förhållit oss till forskningsrådets riktlinjer.   

Vid intervjutillfällena har vi valt att inte anteckna namn, ålder och liknande information. Då 
vi enbart utförde fyra intervjuer på en arbetsplats så ville vi göra det så svårt som möjligt att 

17 
 



utläsa vem det är som har sagt vad och på därmed göra intervjuerna så konfidentiella som 
möjligt.   

I databasen med det kvantitativa materialet så har vi valt att både ha exakt födelseår och sedan 
placera in dem i fack efter vilket årtionde dessa är födda, med undantaget att vi valt att ha 
individer födda på 40-, 50- och 60-talet i samma åldersgrupp, då dessa är något 
underrepresenterade. Vi valde att ha 40-, 50- och 60-talisterna i samma åldersgrupp, då vi inte 
ville att det skulle gå att utläsa vem som har svarat vad. Vid uträkningar och 
sambandsanalyser och liknande har vi valt att använda oss av dessa ålderskategorier. 

5. Empiri 
Detta avsnitt är disponerat efter teman vi anser intressanta utifrån vårt empiriska material. 
Varje tema inleds med ledningsgruppens tankar och synsätt kring detta tema. Efter det har vi 
sammanställt medarbetarnas åsikter kring det aktuella temat utifrån enkäter och intervjuer och 
sist kommer vi att notera möjliga observationer vi själva har. 

5.1 Organisationens struktur 
De tre delägarna i organisationen har arbetat tillsammans tidigare i en annan organisation, 
även denna inom bygg- och anläggningsbranschen. Vid uppstart av organisationen för tre år 
sedan, satt de tre delägarna i två månader och diskuterade hur dessa ville strukturera sin nya 
organisation. Detta gjordes med hjälp av att man staplade upp positiva och negativa aspekter 
från sina tidigare erfarenheter. Målet för organisationen är att kunna slåss mot de stora bygg- 
och anläggningsföretagen gällande de stora ”jobben”, med målsättning att göra det bättre och 
med mindre omkostnader. En annan av målsättningarna var även att göra en förändring i 
personalpolitiken.  

Organisationen lägger stor tonvikt på att medarbetarna skall förstå sitt eget värde inom 
organisationen, i en positiv spiral. Det är viktigt att medarbetarna förstår att det dessa utför i 
sin vardag har betydelse för organisationen i stort. Hur individen bemöter kunder och 
leverantörer påverkar organisationens framtida arbetsutsikter.  

Organisationen betonar även vikten av att vara effektiv i alla led. Att strukturera sin arbetsdag 
och effektivisera så att till exempel enbart en person åker iväg för att hämta material istället 
för två, då den andra kan stanna och förbereda. Detta förtydligas i följande citat: 

 ” här e´ vi effektiva här jobbar vi i åtta timmar och det är hos kund, det är 
liksom det som är. Har vi ett uppdrag hos dig så ska vi vara därute kvart i sju 
då ska vi vara igång kvart i sju och vara liksom igång och producera” och ” vi 
för att vi tror att det e´ något och dels skapar det ju effektivitet.. men framför 
allt skapar det väldigt nöjda kunder, som ser att det är något annorlunda och 
de ser att det är företag som tar det på allvar….”  

För att främja effektiviteten förbjuds privata mobiltelefoner under arbetstid, då detta 
försämrar effektiviteten i själva arbetet och för att kunden inte ska betala för tid då 
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medarbetaren talar i telefon. För att gynna effektiviteten inom organisation fokuserar man 
även på arbetsmiljön. Ute på arbetsplatserna skall man ha ordning och reda för att skapa säkra 
och trygga arbetsplatser.  

”Jag uppskattar att det är ordning på jobben och att personalen är bra att ha och göra med” 
”Lugn och säker arbetsplats” och ”kreativitet” 

För att skapa en trivsel och gemenskap har organisationen valt att placera ut större bodar för 
32 personer istället för att ha flera små bodar. En bod för 32 personer används vanligtvis av 
24 personer. Valet av större bodar i stället för flertalet små grundar sig i att skapa en 
gemenskap och trivsel mellan anställda, då det är här medarbetarna fikar och tar raster.  

I sammanställningen av enkätsvaren kan man utläsa att 98,5 % av medarbetarna inom 
organisationen anser, till stor del och stämmer helt, att det är en trivsam organisation att arbeta 
inom. Vid frågan gällande vad medarbetarna uppskattar med att arbeta inom organisationen är 
trivsel och gemenskap återkommande svar i olika former. 82,6 % av medarbetarna instämmer, 
helt eller till stor del, i att organisationen är en team-inriktad organisation. 

Organisationen är ett aktiebolag och till skillnad från andra bolag, valt att en fjärdedel av 
vinsten skall betalas som bonus till medarbetarna. Vinsten fördelas jämt mellan alla 
medarbetare och baseras på antal timmar individen arbetat, det vill säga att man räknar på 
arbetad tid gånger delat resultat. Enligt ledningsgruppen skiljer sig detta från hur andra 
organisationer i branschen delar ut andelar till sina medarbetare, då individens andel baseras 
på sitt ansvar inom denna organisation. Organisationen där studien är genomförd har valt att 
lönen och andra förmåner i sig reflekterar det ansvar individen har. Andelen av 
organisationens vinst som delas ut till medarbetarna skall dock vara lika för alla, då alla 
medarbetarnas insats bidrar till organisationens vinst. Alla delar av organisationen är lika 
viktiga för att nå framgång. Detta koncept bygger på deras tidigare erfarenheter då andelarna 
delades ut beroende på hur stort ansvar individen hade. Detta menar delägarna skapade en 
osämja och avundsjuka mellan de olika arbetsbefattningarna.  Till exempel så kunde detta 
yttra sig ”att snickaren kunde säga till platschefen, att det kan ju du göra du får ju så jävla 
mycket bonus”. De menar att det krävs att alla inom organisationen presterar för att 
organisationen som stort ska lyckas, därav baseras bonusen efter antal arbetade timmar. Något 
som kom upp under frågan vad som uppskattas inom organisation, är att det är lika för alla 
och att alla drar åt samma håll. 

Ledningsgruppen upplever att det finns nära och korta kommunikationsvägar inom 
organisationen. Det är väldigt öppet mellan de olika befattningarna och det finns inte olika 
grupperingar som inte vågar prata med varandra. Det finns det vill säga ingen misstro mellan 
olika grupper. En av delägarna anser att det inte finns någon skillnad på när en snickare talar 
med honom eller med de andra snickarna. Ledningsgruppen upplever även att det är ”öppet” 
in på kontoret och att när medarbetare har ett ”jobb” i närheten, kommer in och äter lunch på 
kontoret. 
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En av de kommentarer som har kommit fram under frågan vad som uppskattas inom 
organisationen är : ”Att det är mer en vi känsla och inte tjänstemän mot hantverkare som det 
kan vara på andra större firmor.” 

En av delägarna menar att organisationen bygger på lika för alla inom organisationen, så som 
träningsmöjligheter, arbetstider och bonus systemet. Som en av respondenterna uttrycker det 
”Det är öppet och familjärt”. 

Tabell 1 

Medarbetarnas syn på organisationens struktur 
91,3% av medarbetarna anser, till stor del eller instämmer helt, att det är utmanande att 
arbeta inom organisationen. 
63.8 % av medarbetarna anser, till liten del eller inte alls stämmer, att det är stressande inom 
organisationen. 
57,9% av medarbetarna anser att det till stor del eller instämmer helt, att det är krävande att 
arbeta inom organisationen. 
95,7 % av medarbetarna anser, till stor del eller instämmer helt, att organisationen kan 
anpassa sig till förändringar. 

5.2 Chefer och ledning 
I gruppintervjun med delägarna så kom det upp vid ett flertal tillfällen att organisationen 
strävar efter att ha en platt organisation där det skall vara kort mellan befattningarna och 
mellan ledning och medarbetare. Medarbetarna som vanligtvis befinner sig ute på olika 
arbetsplatser skall kunna komma in till kontoret närsomhelst. Dessa tre upplever att det inte 
finns någon misstro mellan tjänstemän och hantverkare.  

86,9 % av medarbetarna upplever till stor de eller helt, att det finns en tydlig struktur vid 
beslutsfattande inom organisationen.  Kommentarer gällande frihet under ansvar, egna 
initiativ, korta beslutsvägar och snabba beslutsfattande inom organisationen  har varit vanligt 
förekommande svar på vad man uppskattar inom organisationen. En medarbetare har uttryckt 
det på följande sätt ” Uppskattar friheten att ta beslut, utan att för många chefer blandar sig 
i.”  

97,1 % anser att, de helt eller till stor del har ett väl fungerande förhållande till sin närmaste 
chef. Vanligt förekommande kommentarer gällande förhållandet till sin närmaste chef har 
varit att det finns bra arbetsledare, bra personer på alla positioner, nära till chefer, närvarande 
chefer och högt i tak. 

88,4 % av medarbetarna har svarat att de, till stor del eller helt, kan ha en annan åsikt än sina 
chefer. Det har i kommentarsfälten funnits kommentarer om att det är lätt att direkt diskutera 
med cheferna. 
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 Av de enkätsvaren som samlats in så anser samtliga att deras närmaste chef lyssnar på dem. 
Det har även framkommit kommentarer om att medarbetare uppskattar att chefer och 
ledningen till stor del är lyhörda och lyssnar på förslag. 

91,3 % av medarbetarna känner att de kan kontakta ledningen direkt om det finns behov. De 
kommentarer som framkommit gällande relationen till ledningen, har bland annat varit att 
ledningen ger klara besked, att det göras mycket från ledningens sida för att medarbetarna ska 
trivas och att ägarna bryr sig om medarbetarna. 

Det har även inkommit kommentarer om en önskan om att när någon från ledningen kommer 
ut på arbetsplatserna bör man inte vara i tidsnöd utan istället komma ut en tid som passar 
tidsmässigt. Följande kommentar har även inkommit ”Det gäller att man skriker högt om man 
(red. vill) ha sin röst hörd eller kompis med arbetsledare och chefer” 

Vid intervjuerna med medarbetarna ges det uttryck för att det är lätt att gå in och tala med 
ledningen om detta behövs. Dock upplever de ibland att ledningen vill att medarbetarna ska 
komma med åsikter utan att det nödvändigtvis finns något att diskutera. Det nämns även att 
det finns fackliga förtroendemän inom organisationen. Det ges alltid möjlighet att ställa frågor 
till ledningen, även om man kanske inte får som man vill, så får man en förklaring till varför 
det inte går att genomföra. 

88,4% av medarbetarna känner sig uppskattade, till stor del eller helt, när de utfört sitt arbete 
väl. Flertalet kommentarer har skrivits om att individen känner sig uppskattad på arbetet. 
Detta förtydligas i följande citat ”Att man känner sig uppskattad på arbetet, inte bara ett ´ont 
måste´ som de har varit på andra firmor”. 

81,1 % av medarbetarna känner sig avslappnade på sitt arbete.  98,5% av medarbetarna 
upplever att de kan uppnå det som förväntas av dem. Det har kommit in kommentarer inom 
organisationen om att man uppskattar de raka besked och direktiv man får. 

Ledningsgruppen tror även starkt på kopplingen mellan arbetsglädje och kvalitet. Trivs 
medarbetarna på arbetet och har rätt förutsättningar i sitt arbete, arbetar dessa även bättre. Det 
som eftersöks vid rekryteringar är individer med driv och som inte skall behöva bevakas. 
Upptäcks det att något inte fungerar eller faller in i gamla mönster från andra företag, så 
ageras det kraftfullt mot detta beteende. Av de kommentarer som inkommit av enkäterna så 
uppskattas den arbetsglädje som finns inom organisationen, det finns ett gott humör på 
arbetsplatserna, ett stimulerande arbete och att all vill dra åt samma håll. 

Delaktighet är något som värdesätts inom organisationen, där medarbetarna till exempel är 
med och väljer arbetskläder. Vid intervjutillfället med de tre delägarna framkom ett pågående 
exempel där en ny jacka håller på att utvärderas för ett eventuellt byte. Dessa utvärderas med 
hjälp av medarbetarna, eftersom det är medarbetarna som skall använda dessa jackor. 
Ledningen vill ge dem de bästa förutsättningarna för att producera ordentligt. Det har 
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framkommit av kommentarsfältet på enkäten att det uppskattas att medarbetarna kan vara med 
och påverka och kan framföra åsikter. 

Alla hantverkare har fått välja fabrikat på en sticksåg, en vinkelslip, en tigersåg, en 
slagborrmaskin, en drivmaskin och en cirkelsåg, det vill säga de verktyg som normalt sett 
behövs för att utföra ett arbete. Dessa sex verktyg har medarbetarna varsin av och eventuella 
specialverktyg används tillsammans. Det har märkts en markant skillnad i att alla hantverkare 
har fått ansvar för sina egna verktyg, då trasiga verktyg inte blir liggande på arbetsplatser. 
Medarbetarna känner större ansvar för att deras verktyg skall fungera och kan på så sätt vara 
effektivare. Utifrån enkäterna har det visat sig vara positivt att få välja sina egna verktyg då 
det kommit kommentarer om en bra maskinpark. 

Ledningsgruppen avhandlar mycket av de beslut som skall fattas inom organisationen. Dock 
fattas beslut ofta gemensamt med samverkansgruppen, som består av två av delägarna och 
åtta medarbetare från alla skråna inom organisationen. Delägarna menar att det rådgörs 
mycket med samverkansgruppen, flertalet av besluten fattas på deras möten. Mötena sker fyra 
gånger om året och alla typ av frågor ventileras. Samverkansgruppens åsikter väger väldigt 
tungt vid beslutsfattande inom organisationen. 

Något delägarna tar upp i gruppintervjun, är att utifrån sina erfarenhet inom denna och 
tidigare organisationer inom branschen, är att medarbetarna tycker att det finns bristande 
information. Detta är något delägarna har tagit till sig och arbetar kontinuerligt med. De 
informationsmöten organisationen har i skrivandets stund är samverkansgruppen samt 
platschef- och arbetsledarmöten vilka träffas varannan vecka. Vartannat möte skrivs det 
protokoll och en gång i månaden kommer protokoll på det som har diskuterats och vad som 
har bestämts angående nya jobb och projekt etcetera. Organisationen har även regelbundna 
möten med fackförbundet och två gånger om året har organisationen så kallade UVA möten. 
Till UVA möten kallas samtlig personal för att få information från företagsledningen. En 
ambition från delägarnas sida är att komma ut på arbetsplatserna och informera om vad som 
sker i organisationen. Detta ger också en möjlighet för medarbetare att ställa frågor till den av 
delägarna som är på arbetsplatsen. Medarbetarna uppmanas även att ringa till någon av de tre 
delägarna om de har frågor. 

All den skriftliga information som finns tillgänglig skickas ut till samtliga i organisationen via 
mail. Det görs ingen skillnad på vem som får informationen, det leder till att både tjänstemän 
och hantverkare får samma information. En av delägarna säger att det är viktigt att personalen 
känner sig informerad och att detta även leder till ökad trivsel inom organisationen. Vidare 
menar samma delägare att det är viktigt att medarbetarna känner sig inkluderade. Ute på den 
arbetsplatsen vi var och intervjuade medarbetare och observerade, upptäckte vi att det fanns 
en informationstavla med lite olika dokument. 

Kommentarerna visar att klara besked och bra information uppskattas inom organisationen. 
Detta förtydligas i följande citat:”(Företagsnamn) har en bra organisation med en bra 
kommunikation i alla led. Ibland kan tidsplaner upplevas lite ´optimistiska´.” En annan 
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uttrycker sig på följande sätt ”Känns som att mycket blir mer och mer tungrott, Ett av våra 
starka ledord är Enkelhet!” 

Något delägarna har ändrat utifrån tidigare erfarenheter är att alla har samma arbetstid. Dessa 
tre menar att på många andra byggföretag börjar hantverkarna först och slutar först, emedan 
tjänstemännen börjar något senare och slutar senare. I denna organisation har man valt att ha 
samma arbetstid och ha lunch och rast samtidigt. 

5.3 Personalpolitik  
Följande är citat av hur organisationen ser på relationen till sina medarbetare hämtat från 
företagets hemsida: 

”(Företagsnamnet) är det lokala företaget med korta beslutsvägar och fokus på arbetsglädje, 
enkelhet och långsiktiga relationer” 

”(Företagsnamnet) skall vara det självklara valet för våra medarbetare som med stolthet 
skall bära våra färger och aldrig vilja byta arbetsgivare”  

95,7 % av medarbetarna har svarat att de, till stor del eller helt, känner till de värderingar som 
finns inom organisationen. 92,8 % av medarbetarna anser att deras beteende överensstämmer, 
helt eller till stor del, med de värderingar som finns inom organisationen. 

Genom att observera inne på organisationens Facebook-sidan, har vi lagt märke till att det 
finns ett flertal bilder som medarbetarna som har lagt upp på antingen sig själva i 
organisationens kläder eller på organisationens flagga. Det är från såväl gemensamma som 
från privata sammanhang.  

I gruppintervjun med delägarna framkommer det att ”när vi söker folk så söker vi folk som 
tycker om att jobba. Folk som tycker om att jobba förstår liksom kopplingen till att ett gott 
arbete ger resultat. Då mår företaget bra och då mår jag bra alltså.” Organisationen 
understryker hur viktigt det är med arbetsglädje och desto bättre en medarbetare trivs desto 
bättre presterar individen. De understryker även att det gäller att finna de individer som också 
tror på detta i rekryteringsprocessen. Individer som känner ”jag trivs på jobbet och jag känner 
att jag får rätt information, bra kommunikation med chefer och medarbetare och veta att jag 
får rätt förutsättningar då presterar jag på mitt eget max” Målsättningen vid rekryteringar är 
att alla tre delägare skall vara med vid intervjun, där bland annat organisationens filosofi 
presenteras, till exempel gällande tidhållning. Alla är med för att försäkra sig om att allt tas 
upp och att medarbetaren inte senare kan komma och säga att det visste jag inte.  

Inom organisationen arbetar man med regelbundna medarbetarsamtal och målsättningen är att 
varje individ ska ha ett medarbetarsamtal om året. Tanken är att två av delägarna skall närvara 
vid medarbetarsamtalen med yrkesarbetarna och en av delägarna har medarbetarsamtalet med 
tjänstemännen. Medarbetarna har då möjlighet att kunna uttrycka vad som fungerar bra och 
vad som fungerar mindre bra. Delägarna själva upplever att denna möjlighet utnyttjas, dock 
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finns det viss oro och en av delägarna uttrycker det på följande sätt ”Vad de är rädda för i en 
så här stark ägarledd organisation som det ju ändå är e´ ju… att vi är aktiva och både ägare 
och väldigt aktiva, närvarande och nästan påträngande ibland, är ju att, det är ju det man 
nästan är rädd för ibland och inte törs säga vad man egentligen tycker i den här situationen. 
Om vi kommer ut och man har ett ms samtal och man egentligen tycker något annat men det 
är mycket smidigare att bara följa med…” men i intervjun så sägs det även ”vi tror ju det, 
men dom e´ju, många e´ ju rätt så asså känns ärliga och säger vad dom tycker och tänker och 
det är ju både positivt och ibland ris också asså. Och då får man ju liksom, visst fan då får 
man ju med sig det och ta lärdom av det…” 

Något som organisationen sätter i fokus är arbetsglädjen. Har individen roligt på arbetet, trivs 
denna bättre och individen arbetar också bättre. Delägarna tycker inte att lönen är det drivande 
inom organisationen och menar på att ”vi tror inte på att det är lönen som driver ett jobb, 
utan alltså har du inte som T säger roligt på jobbet så hjälper det inte att du ger mer i lön. 
….. utan arbetsglädje det är drivande” 

På frågan om vad som uppskattas med att arbeta inom organisationen kommer lönen upp vid 
ett par tillfällen. En uttrycker det så här:”Högre lön (Kan aldrig bli för bra)” 

Eftersom organisationen inte arbetar på ackord är det inte lönen som är drivande inom 
organisationen. Att medarbetarna ska tjäna på att hjälpa varandra och ha rätt man på rätt plats. 
Det finns ingen mening med satt skapa ett a-lag och b-lag, där a-laget producerar väldigt 
mycket och b-laget inte producerar lika mycket. Som en av delägarna uttrycker det ”det finns 
inget incitament i det utan det gäller att hitta ett, ett lag eller många lag.” För delägarna 
gäller det istället att optimera organisationen i stort. 

Delägarna understryker hur viktigt det är med varierade arbetsuppgifter, för att få nöjdare 
medarbetare. Det nämns som ett exempel att snickare har normalt sett relativt varierande 
arbetsuppgifter, då dessa ibland sätter upp gipsväggar, nästa dag sätter man upp dörrar och 
tredje dagen sätter man upp kök. Det är dock sällan en snickare får möjlighet att lägga 
markrör. Varför det är viktigt att ha varierande arbetsuppgifter förklarar en av delägarna på 
följande sätt ”Det är viktigt, för jag tror att man växer med en ny uppgift, med att lära sig 
något nytt. Plus att vi kan sudda ut de här gränsdragningarna” och en av de andra delägarna 
tillägger ”Och bra för kroppen också!” En målsättning som också gör det möjligt att bredda 
kompetensen hos sina medarbetare. Vid rekryteringar letar delägarna efter individer som har 
viljan att lära sig och inte tycker det känns jobbigt och konstigt. En av delägarna uttrycker 
även att det kan finnas en viss rädsla att prova på nya arbetsuppgifter, men att de försöker 
uppmuntra medarbetare att prova på nya arbetsuppgifter och att det inte finns förväntningar på 
att individen kan något. Delägarna menar på att de fått positiv feedback angående detta. 

88,4 % av medarbetarna upplever att de utvecklas, till stor del eller helt, inom sitt arbete.  
Flertalet av kommentarerna tar upp just att det uppskattas att det finns en variation i arbetet 
och att man ser arbetet som lärorikt, stimulerande och utvecklande.  
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Organisationen arbetar med att skapa en företagskänsla och att medarbetarna skall känna att 
de är med i det vinnande laget och är stolt över att bära företagets kläder. Organisationen skall 
vara synlig genom företagets skyltar och flaggor. Delägarna menar att deras synlighet inte 
bara är bra för extern marknadsföring utan även intern. 

5.4 Relationer inom organisationen och arrangemang 
Gemensamma aktiviteter utanför arbetstid är något som organisationen värdesätter och satsar 
på. Aktiviteterna är till för alla medarbetare såväl tjänstemän som hantverkare och det 
understryker vikten av att alla är lika i alla sammanhang. Det skall vara samma förmåner för 
alla. Exempel på aktiviteter som sker utanför arbetstid är gemensamma resor, fester och 
träning. Det eftersträvas att skapa den laganda och gruppdynamik som finns i idrottsvärlden. 
Man vill inom organisationen skapa en gruppdynamik som arbetar mot ett och samma mål.  

Exempel på träningsaktiviteter som organiseras av organisationen är fritt gymkort till en 
träningsanläggning. Anledningen till att det enbart är till en och samma träningsanläggning är 
för att kunna träffas utanför arbetet och träffa kollegor man inte möter på sin arbetsplats. 
Detta för att skapa en gemenskap även med andra medarbetare som individen inte träffar ute 
på sin arbetsplats. Det organiseras fotbollsmatcher och i staffetvasan ställde organisationen 
upp med tre lag. 

Personalfester förekommer i organiserade former så som sommar-, höst- och vinterfester som 
är mer traditionella. Sedan förekommer spontana fester, så som afterwork där det ofta läggs ut 
spontana inbjudningar på den gemensamma Facebook-sidan. Dessa sponta fester kan 
organiseras av medarbetare eller av organisationen när denne har fått in ett större anbud. 

Varje år inför julfesten nominerar de tre delägarna varsin kandidat till vandringspriset 
”gorillan”. De nominerade väljs ut på basis av kärnvärderingarna arbetsglädje, enkelhet, 
långsiktighet och kundfokus. Vid julfesten får medarbetarna rösta på den kandidat de anser 
vara årets medarbetare.    

84% av medarbetarna inom organisationen anser, till stor del eller helt, att det finns en 
gemenskap inom organisationen. En individ valde att skapa ett eget svarsalternativ för att ge 
uttryck för hur stor gemenskap det finns inom organisationen. 97,1 % av medarbetarna 
upplever, till stor del eller helt, att de kan ha en öppen dialog med sina kollegor. 97,1% av 
medarbetarna upplever att de tillhör en grupp som arbetar gentemot gemensamma mål.  

På frågan vad medarbetarna uppskattar mest med att arbete för organisationen kommer det 
upp vid flertalet tillfällen att det man uppskattar är gemenskapen mellan medarbetarna. Att 
respondenterna uppskattar de medarbetare man har och den ”Positiv anda bland alla 
anställda”, att det är ”roligt på jobbet”, ”Alla drar åt samma håll” och ”Känslan när man 
åker till jobbet”. Laganda, lika för alla och hög trivsel är ord som är återkommande i någon 
form. Det förekom även kommentarer om att känna sig utanför, att det är bara bland vissa 
grupper det finns en gemenskap och att det är inom grupper med samma intresse som det 
finns en sammanhållning.  
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Vid intervjuerna så ges det även uttryck för att en gemenskap och laganda finns ute på 
arbetsplatserna. En känsla av att man arbetar som grupp på arbetsplatserna och denna känsla 
finns på vilken av arbetsplatserna medarbetaren än befinner sig på. Det berättas även att det 
finns en del grupperingar, vilket är vanligt inom de flesta organisationer. Det ges uttryck för 
att det finns individer man kommer bättre överens med än med andra. Att vissa trivs bättre 
ihop än andra och att man inte tvunget behöver splittra medarbetare som fungerar bra ihop. 
Det nämns dock även att det finns personer som inte vill följa med på arrangemangen efter 
arbetstid och liknande, men att detta inte märks av på arbetsplatsen. Det beskrivs som en 
”yngre jargong” på arbetsplasterna, då det finns många yngre medarbetare inom 
organisationen.  

Efter att ha observerat på en arbetsplats, så fann vi att de fanns en hemtrevlig känsla i den 
arbetsboden vi befann oss i, nästan som att befinna sig hemma hos någon. I fikarummet fanns 
det bland annat backar med vatten, ett hockeyspel, kaffekokare och liknande. Vi upplevde det 
som generellt avspänt mellan de medarbetarna som befann sig på arbetsplatsen. Det var 
mycket skämt och skratt medarbetarna emellan. 

På organisationens gemensamma Facebook-sida upplever vi att det var en öppen dialog om 
olika saker, till exempel fanns det bilder från en gemensam resa som hade kommenterats. På 
den gemensamma Facebook-sidan såg vi bilder från tidigare arrangemang och bilder från de 
olika arbetsplatserna. Vi såg även att det planerades nya arrangemang. Både bilder och filmer 
från administratören av gruppen samt bilder och filmer från medarbetare har laddats upp. Vi 
upplever det som en hjärtlig jargong där medarbetare skojar med varandra. Något vi även lagt 
märke till på organisationens gemensamma Facebook-grupp är att det är mycket humor som 
används vid till exempel medföljande text till bilder och så vidare. 

81,2 % av medarbetarna har svarat att de arrangemang som anordnas är väderfulla för dem. I 
den öppna frågan gällande vad individen uppskattar mest med att arbeta för organisationen så 
tas de olika arrangemangen upp vid flertalet tillfällen som en positiv faktor, resor, träning, 
fotbollsmatcher, fester och massage är det som nämns. Det har även kommit kommentarer att 
information och kommunikation gällande aktiviteter, saknar noggrannhet i planering i vissa 
fall, så som till exempel vilken tid som passar bäst och att det saknas en öppen dialog om 
vilka som är intresserade. Det ges uttryck för i intervjuerna att det ibland hade behövts något 
bättre planering vid de större arrangemangen. Det ges även uttryck för att aktiviteterna bara är 
anpassade för en viss grupp.  

Något som beskrivs för att skapa gemenskap inom organisationen är bland annat de 
arrangemang som anordnas. Under intervjuerna med medarbetarna tas arrangemangen upp 
som positiva och däribland resorna som görs gemensamt en gång om året. Dessa resor är till 
för medarbetarna och sponsras av organisationen till viss del, men att en viss del får 
medarbetaren själva betala. Vid förra resan så hade ungefär 40 medarbetare varit med och att 
respondenterna såg detta som en stor anslutning då organisationen har drygt 100 medarbetare. 
Det nämns även att det talas om resorna efter hemkomsten och att de som inte deltagit har 
uttryckt en vilja om att följa med nästa gång. Det nämns även att resorna är det som intervju 
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respondenterna uppskattar mycket, eftersom resorna arrangeras till platser där intervju 
respondenterna upplever att man vanligtvis inte åker på semester. 

Det nämns att det organiserades ett träningspass i månaden gemensamt, men att det är paus i 
det för tillfället. Det nämns även att medarbetarna själva dra i gång spontana fester. En 
intervjurespondent nämner att det är de små sakerna som arrangeras som uppskattas mycket, 
till exempel när organisationen får inte ett stort kontrakt så anordnar man till exempel en 
middag. 

 6. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera vårt empiriska material efter vår tidigare forskning och 
begrepp och avsluta med slutsatser vi kan dra utifrån dessa analyser. 

6.1 Organisationens struktur 
I detta avsnitt kommer vi att analysera organisationens struktur utifrån Quinns och 
Rohrbaughs (1983) modell value frame work. 

6.1.1 Value Frame work 
När det gäller organisationens struktur och hur organisationen fungerar, visar vår 
undersökning att ledning och medarbetare är rörande överens om hur organisationen fungerar. 
Organisationen strävar efter att vara en effektiv och produktiv organisation och upplevs även 
av medarbetarna på detta vis. Som organisation vill man att det skall vara trivsamt och 
avslappnat inom organisation. Medarbetarna upplever till stor del att dessa arbetar inom en 
organisation som är team-inriktad och till stor del har en hög gemenskap med bra relationer 
till sina kollegor och chefer. Organisationen lägger även stor vikt vid att skapa ett varierat och 
utmanade arbete för medarbetarna för att på så sätt skapa trivsel på arbetsplatsen. Merparten 
av medarbetarna upplever även att de arbetar på en kreativ arbetsplats där de har ett 
utmanande och varierat arbete där det ges möjlighet att utvecklas. Medarbetarna känner även 
att de kan uppnå det som förväntas av dem och uppskattas för väl utfört arbete.  Medarbetarna 
upplever även att de till större del inte är stressade inom organisation. Medarbetarna upplever 
att organisationen till stor del är strukturerad och flertalet anser att det är en kravfylld 
organisation att arbete för. Större delen av medarbetarna anser att organisationen kan anpassa 
sig till förändringar. Att bilden av hur organisationen fungerar är överensstämmande mellan 
ledning och medarbetare gör att de har en gemensam grund att starta ifrån. 

Av detta och vad som har beskrivits i empirin, kan vi se att det finns tydliga spår av alla de 
fyra fälten i Quinns och Rohrbaughs (1983) Value frame work. Vi anser att organisationen har 
ett externt fokus gentemot marknaden och dess kunder, eftersom till exempel kundfokus är ett 
av ledorden inom organisationen. Vi anser även att organisationen har ett stort internt fokus, 
då det satsas mycket på personalen, i form av gemensamma arrangemang och medarbetarens 
trivsel står i centrum. Utifrån vårt empiriska material anser vi att organisationen i stort är en 
flexibel organisation, både gentemot sina medarbetare och gentemot kunden. Detta baserar vi 
på att medarbetarna anser att organisationen är en flexibel organisation och på att de tre 
delägarna även uttryckte flexibilitet gentemot sina medarbetare. Vi ser även att organisationen 
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i sig inte är extremt kontrollerande då det gavs uttryck för att inte för allt för många chefer 
blandar sig i alla beslut.  

På basis av detta har vi har valt att placera organisationen som dominerande i det vänstra övre 
fältet som Quinn och Rohrbaughs (1983) kallar för Human Relations och det högra övre fältet 
som kallas för open systems. Vi kan även se drag i de två andra fälten, dock ser vi dessa två 
som dominerade. I enlighet med Cameron och Quinn (2006) ser vi organisationen som 
clanorganisation och som en ad hoc-krati. Vilket betyder att organisationen utifrån tidigare 
forskning liknar en familjeorganisation och fungerar som en förlängning av familjen. Den 
ekonomiska vinningen står inte i fokus utan det organisationen fokuserar på är teamarbete. 
Dessa drag kan vi se i den organisation vi undersökt då det trycks på gemenskapen och 
teamkänslan inom organisationen och den ekonomiska vinningen är inte en avgörande faktor. 

I clanorganisationer får medarbetarna även uttrycka sina åsikter gällande den egna 
arbetssituationen och på så sätt påverka denna. Detta är något som tas upp från både delägarna 
och medarbetare inom organisationen. 

De drag vi känner igen från ad hoc-kratin är att kreativitet är något som främjas inom 
organisationen. Detta visar organisationen genom att det satsas på variation inom arbetet och 
låta medarbetare pröva nya uppgifter och att det inte finns en stark centraliserad makt inom 
organisationen, utan beslut som går att fattas ute på arbetsplatserna fattas där.  

Det som allra mest kännetecknas av ad-hoc-krati inom organisationen är att de arbetsgrupper 
som finns är tillfälliga och upplöses när uppgiften är slutförd. Vid nya kontrakt bildas nya 
arbetsgrupper och inga fasta arbetsgrupper existerar. Organisationen hävdar även att 
medarbetare kan flyttas från en arbetsplats till en annan om det krävs en förstärkning på 
denna.   

6.2 Chef och ledning 
I det här avsnittet kommer vi att analysera medarbetarnas relation till chefer och ledning 
utifrån maktdistans och kommunikation.  

6.2.1 Maktdistans 
De tre delägarna efterstävar att ha låg maktdistans i organisationen, det vill säga att det skall 
vara kort mellan olika befattningar och att medarbetare skall kunna komma in till dem på 
kontoret om detta behövs. De tre delägarna upplever att det inte finns några skillnader mellan 
individer inom organisationen.   

Enligt det empiriska materialet så kan medarbetarna gå till ledningen om de anser att det 
behövs. Vidare visar empirin att det finns ett välfungerande förhållande till cheferna och att 
medarbetarna känner att de kan uttrycka en annan åsikt. Majoriteten av medarbetarna anser att 
de kan gå in till ledningen vid behov och att de upplever att ledningen uppmärksammar de 
förslag som de har framställt. Det vill säga att vi kan dra slutsatsen av att det är låg 
maktdistans inom organisationen, vilket gynnar kulturen inom organisationen positivt för att 
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enligt tidigare forskning menar Lin et.al (2013) att lägre maktdistans skapar större förståelse 
av gemensamma värderingar.  

Från tabellen 1 i bilaga 4 har vi uppmärksammat att medarbetare födda på 90-talet har 
generellt något lägre värde när det gäller relationer till chefer och ledning. Medan de "äldre" 
medarbetarna är generellt mer bekväma i sitt förhållande till chefer och ledning. Förhållandet 
mellan ålder och relationer med chefer och ledning har ett ETA samband på 0,445. Vilket 
innebär att det finns ett positivt samband mellan hur bekväm medarbetaren är med sina chefer 
och ledning och medarbetarens ålder. Det vill säga att desto äldre medarbetaren är desto 
bekvämare är du i detta förhållande. 

Enligt det empiriska material vi har så anser vi att det finns en låg maktdistans inom 
organisationen. Detta antagande har vi baserat på Hofstedes (1997) teori och tabell 1 där vi 
kan se att liten makt är avgörande av att ojämlikhet individer emellan ska minimeras. 
Ledningen menar att de strävar efter jämställdhet de olika befattningarna emellan och de 
anställda ger uttryck för att de upplever det så. Det bör föreligga ett ömsesidigt beroende och 
gör det i viss mån, eftersom de i ledningen inte kan utföra till exempel snickarnas 
arbetsuppgifter och att de är i beroendeställning till medarbetarna. Medarbetarna ger uttryck 
för att de är beroende av att göra bra ifrån sig prestationsmässigt för att organisationen skall 
gå bra, vilket är en förutsättning för deras egen existens som arbetstagare. Vi uppfattar 
organisationen som decentraliserad baserat på att medarbetarna kan ta egna beslut utan att för 
många chefer blandar sig i samt att ledning säger sig eftersträva en platt organisation. Idealet 
som chef är att vara en rådig demokrat, vilket de anställda även ger uttryck för med att de har 
ett väl fungerande förhållande till sina chefer. Det sista vi baserar låg maktdistans med i detta 
företag är att privilegier ogillas och ledningen menar att det ska vara lika för alla, exempel på 
detta är att alla har samma förmåner vad det beträffar arbetstider, bonussystem samt 
träningsmöjligheter. Generellt sett utifrån vårt empiriska material verkar medarbetarna hålla 
med om att alla behandlas enligt lika villkor. Den slutsats vi kan dra av detta är att 
organisationen har lyckats implementera låg maktdistans och har fått positiva effekter av 
detta. 

6.2.2 Kommunikation  
Enligt det insamlade empiriska materialet ser vi det som att organisationen i stort har en god 
kommunikation utifrån ledningens och medarbetarnas perspektiv. Ledningen uppger att de 
strävar efter korta kommunikationsvägar och det ska vara lätt att kunna komma med åsikter 
eller frågor när det finns behov av det. Majoriteten av medarbetarna uppger att de upplever att 
det finns goda möjligheter till att kommunicera med ledning och närmaste chefer samt 
kollegor. Dock upplever medarbetarna att det kan bli något påtvingande att ha egna åsikter 
även om de inte tycker att det finns något att diskutera. Vidare menar medarbetarna att det 
finns en lyhördhet från chefer och ledningen, där de får feedback i form av klara besked samt 
att de anser att ledningen gör mycket för att de ska trivas. Dock finns det uttryck för att det 
finns önskemål om att få mer tid till samtal och information, eftersom en del medarbetare 
upplever att ledningen kan befinna sig i tidsnöd. I enlighet med Heide et.al (2012) ser vi detta 
som misslyckad kommunikation, men att även ett misslyckande i kommunikationen bör 

29 
 



beaktas som kommunikation.  Detta baserar vi på den teori som Heide et.al (2012) menar är 
”överföring” och generellt sett anser vi som författare att den kan ses som god och 
kommentarer på detta från medarbetarna är att de anser att de arbetar i en bra organisation 
med en bra kommunikation.  

Beträffande det andra förenklade synsätt som Heide et.al (2012) utgår ifrån som ”delning” 
menar ledningen att medarbetare tidigare gett uttryck för att det funnits brister gällande 
information. Ledningen menar att de har svårt att komma på fler sätt att delge information på 
då de redan använder sig av till exempel informationsmöten, mejl, utskick, hemsida och 
Facebook där alla får samma information. Vidare menar ledningen att de har insikt om att det 
finns en problematik med att förankra information hos medarbetarna och menar att de inte vet 
hur de ska komma vidare med sin kommunikation i detta avseende. Baserat på Heide et.al 
(2012) har vi valt att inte se ledningen som om de betraktar kommunikation som enkelt och 
att det skulle finnas en övertro på sin effektivitet beträffande sin kommunikation. Beträffande 
om resurser avsätts för att ge tolkningsmöjligheter av information kan vi inte avgöra, då vi 
inte har haft tillgång till empiriskt material i frågan, dock tolkar vi det som om 
kommunikationen används i avsikt att sända och ta emot information. Vi ser det som en 
möjlighet för företaget då det skulle kunna vara att avsätta tid för reflektion och tolkning av 
den information som de sänt ut. Utifrån det empiriska material vi har tillgång till har vi fått 
uppfattning om att det kan finnas ett stort informationsflöde, vilket vi förankrat i enlighet med 
Heide et.al. (2012) teori om att informationen således frånskiljs från kontexten och därav inte 
får någon mening. Ett tänkbart misstag vi uppfattar beträffande förankringen av information 
kan vara att det läggs för mycket fokus på vad som ska utföras i grundbudskapet och att det 
inte beaktas varför det ska utföras samt vad för alternativ som avgjort beslutsprocessen. 
Generellt sett anser majoriteten att kommunikationen är bra, men det finns de som inte håller 
med, därav drar vi en slutsats av att det är något i kulturen som är mindre fungerande och kan 
behöva arbetas vidare med. Dessa skillnader kan baseras på att individens värderingar, 
förståelse och attityder, vilka kan vara avgörande för den tolkning som sker i situationen. 
Detta skulle således kunna bli ett avgörande för organisationskulturens framtida utveckling. 

6.3 Personalpolitik 
I det här avsnittet kommer vi att analysera den empiri vi samlat in angående personalpolitik i 
utifrån tidigare forskning om värderingar. 

6.3.1 Värderingar 
Från det empiriska materialet kan vi se att majoriteten av medarbetarna, själva anser att de 
känner till de värderingar som finns inom organisationen och majoriteten anser att deras 
beteende överensstämmer till stor del och att dessa överensstämmer med de önskade 
värderingarna. Det empiriska materialet visar att större delen av de värderingar och mål som 
de tre delägarna har för organisationskulturen överensstämmer med hur merparten av 
medarbetarna upplever kulturen.  

I Donald, Dean, Morley och Pamela Shockley-Zalabaks (1989) forskning bygger kulturen 
inom en organisation på gemensamma värderingar, beteende, övertygelser och antaganden. 
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Utifrån vårt empiriska material så anser vi att det finns gemensamma värderingar och 
beteende, även om det finns individuella avvikelser. Det vill säga att vi kan se att de formella 
värderingarna inom organisationen är förankrade inom organisationen och skapar på så sätt 
inte en krock inom organisationen. Vi upplever utifrån vårt empiriska material att merparten 
av medarbetarna inom organisationen verkar vara tillfreds med den kultur som finns inom 
organisationen. Vi upplever även att medarbetarna i stort sett är positivt inställda till 
organisationen, om detta har ett samband med att individens privata värderingar är snarlika 
organisationens kan vi inte ta ställning till.  

6.4 Relationer inom organisationen och arrangemang 
I detta avsnitt kommer vi att analysera relationer inom organisationen och arrangemangens 
betydelse utifrån Hofstede (1997) begprepp individualism och kollektivism på arbetsplatsen.  

6.4.1 Individualism och kollektivism på arbetsplatsen 
Något som Hofstede (1997) anser betydelsefullt för organisationskulturen är kollektivets 
betydelse för individen, då individens egna intressen integreras till en lojalitet mot gruppen. 
Detta kan vi se i det empiriska materialet där majoriteten av medarbetarna anser att det finns 
en gemenskap och att de arbetar mot gemensamma mål. Hofstede (1997) menar att en sådan 
konstellation kan ses av dess medlemmar som familjär. Ledningen har även gett uttryck för att 
de ser organisationen som familjär. Hofstede (1997) trycker på att inom kollektiva 
organisationer anpassas färdigheter och prestationsförmåga till individen. I det empiriska 
materialet ser vi att majoriteten av medarbetarna anser att de kan uppnå det som förväntas av 
dem och uppskattar att de har ett varierande arbete. Av detta kan vi dra slutsatsen att 
organisationen har ett kollektivistiskt synsätt och detta leder till att alla inom organisationen 
arbetar efter gemensamma värderingar och mål. Vilket således leder till att 
organisationskulturen stärks. 

6.4.2 Gemenskap 
Ledningen strävar efter att ha stark gemenskap i organisationen och majoriteten av 
medarbetarna upplever också att det finns en stark gemenskap. I tabell två i bilaga fyra kan 
man utläsa att 71,4% av de som är födda på 90-talet anser helt, att det finns en gemenskap 
inom organisationen. Av medarbetarna födda på 80-talet så har 84% svarat att helt eller till 
stor del finns en gemenskap inom organisationen. Av de födda på 70-talet eller tidigare har 
störst andel svarat att det finns en gemenskap inom organisationen till stor del. Sambandet 
mellan upplevd gemenskap och ålder kan vi se i tabell tre i bilaga fyra har ett samband på 
0,233 vilket tyder på ett lågt samband mellan ålder och i vilken grad medarbetarna upplever 
gemenskap. 

6.4.3 Arrangemang 
Ledningen arrangerar diverse arrangemang för medarbetarna och majoriteten anser att de 
uppskattar detta. I bilaga fyra tabell fyra kan vi utläsa att 80- och 90-talisterna är de 
åldersgrupper som har svarat i flest fall att de instämmer helt att arrangemangen är av värde 
för dem. Sambandet mellan ålder och uppskattning av arrangemang har ett lågt samband på 
0,143 enligt tabell fem i bilaga fyra.   
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Totalt sett så är 18,8% av medarbetarna som uppskattar arrangemangen till liten del eller inte 
alls. Detta är något som organisationen kan utvärdera för att kunna skapa eventuellt andra 
arrangemang som kan tilltala dessa medarbetare mer om det så önskas. 

6.5 Slutsatser  
I detta avsnitt kommer vi att dra generella slutsatser av det empiriska materialet utifrån 
organisationen som helhet och där vi baserat den på Hawkins (1997) modell med olika nivåer 
av organisationskultur och tillhörande näckrosmodellen. Vi kommer även att använda oss av 
Bushardt, Glascoff och Doty (2011) teorier om effektiv implementering, för att se om 
implementeringen av kulturen kan ses som effektiv. Vi kommer använda oss av Hooijberg 
och Petrock (1993) resonemang organisationsstruktur och handlingsplaner utifrån Quinns och 
Rohrbaughs (1983) value framework för att ge rekommendationer till organisationen att 
arbeta vidare med.  

6.5.1  Olika nivåer av organisationskultur 
I nivå ett i Hawkins (1997) modell finns det inom organisationen tydliga värderingar och mål 
för verksamheten, till exempel vilken typ av kultur organisationen efterstävar och tydliga 
verksamhetsmål. Det delägarna berättar för oss och de vi funnit på deras hemsida är den 
offentliga bild som visas upp för allmänheten.   

Den andra nivån i  Hawkins (1997) modell beskriver vad individer säger och gör inom 
organisationen. Medarbetarna inom organisationen upplever själva att deras beteende 
överensstämmer med de värderingar som finns inom organisationen. Medarbetarnas svar i 
enkäter och intervjuer överensstämmer även med de organisationens ledning anser vara 
viktiga punkter inom organisationen. Ett exempel på vad som belönas inom organisationen är 
att de medarbetare som lever upp till organisationens ledord kan bli nominerad till 
vandringspriset ”gorillan”. 

Den tredje nivån i Hawkins (1997) modell är det gemensamma tankesätt som finns inom 
organisationen. Från vårt empiriska material anser vi att det finns en gemensam ”världsbild” 
som överensstämmer mellan ledning och medarbetare. Då vi upplever, utifrån vårt empiriska 
material, att organisationen i stort sätt har liknande tankesätt.  Utifrån vårt empiriska material, 
tycker vi oss även se att den offentliga bilden av organisationen och dess värderingar och 
antagande överensstämmer i alla led inom organisationen. 

6.5.2 Näckrosen 
Utifrån vårt empiriska material anser vi att det inte finns en spricka mellan näckrosen och 
vattenytan, det vill säga artefakterna inom organisationen och de beteende som återspeglas i 
vattenytan. Detta grundar vi på att medarbetarnas svar i intervjuer och enkäter 
överensstämmer med det som delägarna har uttryckt i sin intervju och i det offentligt material 
till exempel hemsidan och dylikt. Det tankesätt som finns precis under vattenytan som håller 
organisationens föreställningssystem och värderingar på plats grundar sig i det klimat som 
finns inom organisationen. Från de observationer vi genomfört på arbetsplatsen och på 
Facebook anser vi att det öppna, raka och hjärtliga klimatet förankrar artefakterna och 
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beteendet inom organisationen väl. Delägarna inom organisationen har uttryckt i det 
empiriska materialet att arbetsglädje, att förstå sitt eget värde inom organisationen och att 
motivera sina medarbetare att förstå det som är bra för organisationen är bra för medarbetarna.  
Detta ser vi i näckrosen som att organisationen försöker skapa motivationens rötter. 

6.5.3 Effektiv implementering  
Vi har valt att analysera implementeringen av organisationskulturen i enlighet med Bushardt, 
Glascoff och Doty (2011) det vill säga vilken acceptans organisationskulturen har fått inom 
organisationen. Det empiriska materialet visar att ledningens bild av den organisationskultur 
dessa har strävat efter att ha inom organisationen, överensstämmer med den kultur som 
medarbetarna upplever. Detta vill vi härleda till att det finns en stor acceptans för den kultur 
organisationen har valt att skapa och studien visar på att medarbetarna till stor del anser att 
deras beteende överensstämmer med de värderingar som organisationen har. Delägarna som 
ledare strävar efter att förstärka detta beteende genom att dela ut ”gorillan” varje år till en av 
de tre som anses ha uppfyllt organisationens ledord bäst. Vilket stärker de värderingar som 
finns inom organisationen. Vi ser det som att organisationen till stor grad har lyckats att 
implementera den organisationskultur man har strävat efter att ha skapat, eftersom 
medarbetarna upplever den på samma sätt. I och med att majoriteten anser att deras beteende 
överensstämmer med värderingarna som finns inom organisationen så tolkar vi detta som att 
det finns en stor acceptans från medarbetarnas sida. 

Utifrån det empiriska materialet och analyser kan vi se att ledningen och medarbetarnas bild 
av organisationskulturen till stor del överensstämmer, således har ledningen lyckats 
implementera den organisationskultur de eftersträvat. 

6.5.4 Vad kan organisationen arbeta vidare med? 
Genom att placera in organisationen i Quinns och Rohrbaughs (1983) value frame work och 
på så sätt fått ut att ad-hoc-krati och clanorganisation är de dominerade elementen inom 
organisationen kan vi på så sätt använda oss av Hooijberg och Petrocks (1993) teori om 
organisationstyper. I den förklaras vad organisationen kan arbeta mer med, mindre med och 
fortsätta i samma utsträckning med.  

Hooijberg och Petrock (1993) menar att organisationer inom clanorganisationen bör fokusera 
på att involvera medarbetarna tidigt i utvecklingsprocessen och skapa kvalitetsgrupper. Detta 
anser vi fungerar bra i organisationen, eftersom organisationen strävar och lyckas bibehålla 
hög delaktighet i många beslut. Kvalitetsgrupper finns i form av samverkansgruppen och så 
vidare. De menar att en organisation bör dela och fira framgångar och detta är även något vi 
anser fungerar väl inom organisationen, då de till exempel firar när organisationen får in 
större nya kontrakt. Det gäller dock att bibehålla detta även i framtiden. Något Hooijberg och 
Petrock (1993) anser är att clanorganisationer även bör skapa gemensamma mål, de 
understryker vikten av att fortsätta stötta stoltheten som finns i en organisation. Hooijberg och 
Petrock (1993) anser att ad hoc organisationer bör förenkla förändringsarbete och skapa 
förutsättningar för att ta till vara innovativa idéer. Medarbetarna anser att organisationen 
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snabbt kan anpassa sig till förändringar och är en kreativ arbetsplats. Detta är en möjlighet att 
arbeta vidare på och till exempel utveckla interna innovationer som kan skapas.   

7. Diskussion 
Resultatet i vår undersökning visar att organisationen till största del har lyckats med att skapa 
den organisationskultur de har eftersträvat och lyckats implementera den hos medarbetarna i 
stort, även om avvikande svar och grupper kom fram i undersökningen. Resultatet i stort hade 
vi ingen förutfattad mening om, men att det skulle finnas avvikande grupper var vi väl 
införstådda med.  

De metodval vi gjort är det vi anser varit lämpligast för att få in det material vi behövt för 
denna studie. Valet av enkäter var för att få in en bred bild av hur medarbetarna ser på 
kulturen. Intervjuer med medarbetarna gav oss en djupare förståelse av hur de upplever 
kulturen och valet av observationer utfördes för att se om det som medarbetarna sa, 
överensstämde med hur vi upplevde kulturen inom organisationen.  

Något som påverkat resultatet i vår undersökning är att vi inte hunnit med att utföra fler 
intervjuer och inte lyckats fånga upp de medarbetare som haft avvikande åsikter, detta har lett 
till att vi enbart har en djupare förståelse för dem som uppskattar gemenskapen och 
arrangemangen. Vi hade velat få en djupare förståelse för om de avvikande grupperna hade 
velat ha andra arrangemang eller om det är så att dessa inte är intresserade av gemenskap 
utanför arbetsplatsen. 

Vi kan inte med säkerhet veta att de svar vi fått in genom enkäter och intervjuer är helt ärliga 
svar, dock har kommentarer med både ris och ros inkommit, så vi tror inte att vi fått in oärliga 
svar i någon större omfattning. Med det breda material vi har fått in under studiens gång anser 
vi att det gör att vår undersökning blir tillförlitlig 

Under uppsatsens gång har vi fått byta organisation vid tre olika tillfällen. Den andra 
organisationen som vi hade inlett ett samarbete med hann vi komma ganska långt in i 
processen med. Organisationen fick en ny ledning och vi bemöttes inte med något gensvar 
från denna ledning. Vad vi vill säga med detta är att en överenskommelse lätt kan brytas och 
att organisationer inte alltid står till vad som avtalats. Vi anser att det kan vara av värde att 
veta för andra som skall utföra studier gemensamt med en organisation. Detta problem bidrog 
till att vi led av tidsbrist och gav konsekvenser i form av ett hårt ansatt tidsschema för vår och 
organisationens del. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom vi har fått påskynda processen 
och inte kunnat samla in så mycket empiriskt material som vi velat. 

Ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv har vi haft möjligheten att kunna göra en undersökning 
av hur en positiv organisationskultur har kunnat utvecklas under en relativt kort tidsperiod 
från en ledningsgrupp och hur den påverkar dess medarbetare.  Detta utifrån en bransch med 
en stark befintlig kultur där det finns starka band till hur saker och ting ska gå till och där 
fackförbunden har ett starkt inflytande. Uppsatsen har kommit fram till ett resultat där det går 
att se att det går att göra förändringar i en bransch med starkt präglad organisationskultur 
generellt sett. 
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Inom flertalet branscher finns det en kultur och värderingar av hur man bäst bör utföra 
uppgifter. Vi hade velat se en fortsatt forskning på hur man kan förändra en stark kultur och 
dess värderingar inom en bransch, för att på så sätt underlätta nödvändiga förändringar som är 
baserade på nya normer.  
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Bilagor  
Bilaga 1 – Följebrev och enkät 
 
Hej! 

Våra namn är Jennifer Condliffe och Lennie Mathisson. Vi läser sista terminen på 
arbetsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad. Vi skriver för tillfället vår c-
uppsats om organisationskultur i samarbete med XX. 

Vi hoppas att du vill medverka i vår enkätundersökning och ge din syn på er 
organisationskultur. Frågorna behandlar hur du upplever kulturen inom organisationen. 
Förhoppningen är att vi i vår uppsats ska kunna redogöra för hur XX:s anställda ser på 
organisationskulturen i jämförelse med vad som eftersträvats av ledningen.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt, vi vore dock väldigt tacksamma om du tog 
dig tid att svara på enkäten för att vi skall få hög kvalitet på undersökningen. Det tar ca 5 
minuter att svara på frågorna.  

Genom att svara på och lämna in enkäten ger du ditt samtycke till att delta i studien. 

Vi ser gärna att du svarar så snart som möjligt, vi vill dock ha ditt svar senast den 30/4. 
Enkäten lämnas i bifogat kuvert i brevlådan på kontoret eller till din platschef där vi sedan 
kommer att hämta enkäterna.   

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

De svar vi får in kommer vi endast att använda till vår C-uppsats beträffande 
organisationskultur. De besvarade enkäterna kommer inte att publiceras var för sig utan ingå i 
en sammanställning av svar i uppsatsen. För att inga uppgifter om er identitet ska kunna 
spåras till er kommer enkäterna inte vara märkta eller numrerade. När uppsatsen är 
examinerad och godkänd kommer alla enkäter att förstöras.  

 

Vid eventuella frågor kontakta oss på: 

Jennifer Condliffe: jencon10@student.hh.se 

Lennie Mathisson: matlen10@student.hh.se  

 

Tack på förhand  

Jennifer Condliffe                 Lennie Mathisson 

 

 

 
 



Inledande frågor 
  
 

1. Födelseår: ____________ 
 

2. Yrkesbefattning: _________________ 
 

3. Anställningstid på XX:______________ 
 
Nedan finns en rad frågor om din syn på nuvarande arbetssituation. Vi ber dig att ta ställning 
till varje fråga och markera ditt svar med ett kryss (X) för det alternativ som bäst stämmer 
överens med din uppfattning.  
  
Jag tycker att arbetet på XX är:  

4. Trivsamt 
 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
  

5. Utmanande 
 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
6. Stressande 

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
7. Krävande 

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 

 

Jag tycker att XX som organisation är: 

 
 



8. En kreativ arbetsplats 
 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
9. En strukturerad arbetsplats 

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
10. En produktiv organisation 

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
11. En effektiv organisation  

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
 

12. En team-inriktad organisation 
 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 

13. En organisation som snabbt kan anpassa sig till förändringar 
 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
  

 
 



 
14. Jag upplever att jag vet vilka värderingar som finns hos XX 

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
15. Jag upplever att mitt eget beteende är överrensstämmande med XX värderingar 

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
 

16. Jag känner att det finns en stor gemenskap mellan de anställda på XX 
 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 

17. Jag känner att de gemensamma arrangemangen som görs är värdefulla för mig 
 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 

18. Jag känner att jag kan ha en öppen dialog med mina kollegor 

Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 

19. Jag känner att jag tillhör en grupp som arbetar mot gemensamma mål  
 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
  

 
 



 
20. Jag känner att jag kan uppnå det som förväntas av mig 

Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
21. Jag anser att det finns en tydlig struktur vid beslutsfattande inom XX  

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
 

22. Jag har ett väl fungerande förhållande till närmaste chef 
 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
23. Jag tycker att jag kan visa om jag har en annan åsikt än mina chefer  

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
24. Jag känner att min närmaste chef lyssnar på mig 

Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 

25. Jag känner att jag kan gå direkt till ledningen om jag finner behov av det 
 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 

  

 
 



 

26. Jag känner att jag utvecklas i mitt arbete 
 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
27. Jag känner att jag uppskattas när jag gör ett bra arbete  

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
28. Jag känner mig avslappnad på mitt arbete 

 
Stämmer inte 
alls 

Stämmer till 
liten del 

Stämmer till 
stor del 

Stämmer helt 

 
 

   

 
 

29.  Vad uppskattar du mest med att arbete för XX är? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Övriga Kommentarer  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 



Bilaga 2 

Intervjuguide medarbetarna 

1. Upplever du att det finns en gemenskap? 
2. (Om de upplever att det finns gemenskap) Vad bidrar till den gemenskapen? 
3. Uppskattar du de arrangemang som hålls? 
4. (Om de uppskattar arrangemangen) Vilka arrangemang uppskattar du? 
5. Upplever du att du att du kan känna dig avslappnad? 

 
Bilaga 3 
 
Observationsschema 
 
På vilket sätt interagerar medarbetarna sinsemellan? 
Vilken underton uppfattar vi? 
Hur ser det ut i medarbetarnas samlingslokal och vad finns det för något där? 
 

Bilaga 4 

Tabell 1 

Åldersgrupp * index Crosstabulation 
Count 
 Index Total 

12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 

Åldersgrupp 

56,00 0 1 0 2 2 0 2 2 3 12 
70,00 1 0 1 3 2 0 1 4 3 15 
80,00 0 0 0 4 3 5 6 5 2 25 
90,00 0 0 1 1 1 2 0 2 0 7 

Total 1 1 2 10 8 7 9 13 8 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tabell 2 
 
 

åldersgrupp * gemenskap Crosstabulation 

 gemenskap Total 

Stämmer 

till liten del 

Stämmer 

till stor del 

Stämmer 

helt 

Stämmer 

mer än helt 

åldersgrupp 

70-talet 

Count 1 10 4 0 15 

% within 

åldersgrupp 
6,7% 66,7% 26,7% 0,0% 100,0% 

% within 

gemenskap 
14,3% 34,5% 18,2% 0,0% 25,4% 

80-talet 

Count 3 11 10 1 25 

% within 

åldersgrupp 
12,0% 44,0% 40,0% 4,0% 100,0% 

% within 

gemenskap 
42,9% 37,9% 45,5% 100,0% 42,4% 

90-talet 

Count 0 2 5 0 7 

% within 

åldersgrupp 
0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 100,0% 

% within 

gemenskap 
0,0% 6,9% 22,7% 0,0% 11,9% 

40-tal ,50-tal 

och60-tal 

Count 3 6 3 0 12 

% within 

åldersgrupp 
25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

% within 

gemenskap 
42,9% 20,7% 13,6% 0,0% 20,3% 

Total 

Count 7 29 22 1 59 

% within 

åldersgrupp 
11,9% 49,2% 37,3% 1,7% 100,0% 

% within 

gemenskap 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabell tre 

 
Directional Measures 

 Value 

Nominal by Interval Eta 
åldersgrupp Dependent ,223 

gemenskap Dependent ,287 

 
 



Tabell fyra 
 
 

åldersgrupp * arrangemang Crosstabulation 

 arrangemang Total 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer till 

liten del 

Stämmer till 

stor del 

Stämmer 

helt 

åldersgrupp 

70-talet 

Count 0 4 6 5 15 

% within 

åldersgrupp 
0,0% 26,7% 40,0% 33,3% 100,0% 

% within 

arrangemang 
0,0% 36,4% 24,0% 22,7% 25,4% 

80-talet 

Count 1 3 11 10 25 

% within 

åldersgrupp 
4,0% 12,0% 44,0% 40,0% 100,0% 

% within 

arrangemang 
100,0% 27,3% 44,0% 45,5% 42,4% 

90-talet 

Count 0 2 2 3 7 

% within 

åldersgrupp 
0,0% 28,6% 28,6% 42,9% 100,0% 

% within 

arrangemang 
0,0% 18,2% 8,0% 13,6% 11,9% 

456,00 

Count 0 2 6 4 12 

% within 

åldersgrupp 
0,0% 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

% within 

arrangemang 
0,0% 18,2% 24,0% 18,2% 20,3% 

Total 

Count 1 11 25 22 59 

% within 

åldersgrupp 
1,7% 18,6% 42,4% 37,3% 100,0% 

% within 

arrangemang 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

 
 



Tabell fem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,247 ,936 

Cramer's V ,143 ,936 

N of Valid Cases 59  
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