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Sammanfattning 

 

Denna kvalitativa studie undersöker begreppet företagskultur och hur den visar sig i ett 

företags vardagliga verksamhet. Utöver detta syftar studien till att se hur ledningen använder 

sig av kulturen som ett styrmedel för att motivera sina medarbetare. Tidigare forskning och 

teorier visar att företagskultur förekommer i ett flertal olika element och är inte alltid uttalad, 

”den sitter ofta i väggarna” och de människor som ingår i organisationen. Undersökningen 

omfattade ett marknadsledande företag inom rekrytering- och bemanningsbranschen. 

Datainsamlingen inhämtades genom en fallstudie bestående av sju semistrukturerade 

intervjuer med både personer i ledande position och medarbetare, detta för att få olika 

perspektiv på ämnet. Utöver intervjuerna genomfördes observationer av lokaler samt en 

analys av företagets hemsida som gav en fördjupad förståelse av bakgrunden till företaget. 

Efter att materialet transkriberats användes analystekniken kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv karaktär där koder identifierades och formulerades under analysens gång. Resultatet 

av undersökningen visar att det finns en stark kultur på företaget som påverkar medarbetarnas 

motivation i sitt vardagliga arbete. Vidare framkommer det även ett flertal olika metoder som 

används där kulturen fungerar som ett styrmedel för att öka motivationen hos medarbetarna. 

 

Nyckelord: Företagskultur, Motivation, Kontroll, Värderingar 
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Abstract 

This is a qualitative study that aims to examine the term company culture and how it 

manifests in-house within the daily operation. In addition, this study aims to explore how 

management uses company culture as a way of exercising control over their employees by 

increasing their motivation. Previous research and sociological theories reveal company 

culture often as being non-explicit. Instead, it emerges among the employees and 

management, therefore it gets expressed in various ways. This study has looked into a brand 

leading company within the recruitment and staffing sector and the data was collected 

through a case study consisting of seven semi-structured interviews with people in a leading 

position as well as co-workers. The implementation of various interviews aimed to present a 

nuanced perspective of the topic chosen. In addition to interviews, observations of the 

company´s facilities were made together with an analysis of the company´s online home page 

in regards of gaining a more accurate perception of the company. Following the transcription 

of all the data material, qualitative content analysis with a partly inductive approach was 

performed. Codes were constructed and identified throughout the process of the analysis. The 

result produced by the study reveals there is a strong company culture that thrives among the 

organization and which influences the feeling of motivation within the employees and in their 

daily work. Moreover, the study shows that several different methods are used as a way of 

exercising control to increase employee motivation.  
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1. Inledning 

Idag beskrivs de anställda som företagens viktigaste resurs och stort fokus ligger på metoder 

för att vårda dem. Konkurrensen på arbetsmarknaden är stor, speciellt när det gäller att 

attrahera och behålla kompetenta arbetstagare. Därmed blir det viktigt att medarbetarna ska 

trivas på arbetsplatsen och känna sig motiverade till att arbeta kvar. Men vad är viktigt för att 

befintliga arbetstagare ska känna sig motiverade? Och hur arbetar ledningen med motivation 

som styrmedel för att få arbetstagarna att uppnå företagets mål? 

Employer branding är ett begrepp som med åren har använts frekvent när det pratas om att 

attrahera, motivera och behålla personal och en stor del av detta är företagskulturen. 

Begreppet representerar både den externa och interna marknadsföringen av sig själv som en 

attraktiv och unik arbetsgivare (Backhaus & Tikoo, 2004). Intern employer branding kopplas 

ofta samman till företagskultur bestående av värderingar, en klädkod eller ett sätt att prata. 

Extern employer branding handlar istället om olika former av marknadsföringsstrategier för 

att attrahera nya arbetstagare genom att exempelvis utforma jobbannonser som stärker 

företagets arbetsgivarvarumärke utåt sett. 

För denna uppsats är fokus på företagskultur som en del i den interna marknadsföringen, där 

vi valt att undersöka ett marknadsledande företag inom bemanningsbranschen. Med 

anledning av att intern employer branding handlar om företagets olika strategier för att stärka 

och marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke gentemot sina medarbetare, har företagskulturen 

en stor betydelse för detta. Vi anser det därför vara sociologiskt relevant att fokusera på hur 

olika strategier inom ramen för företagskultur fungerar som motivationsfaktorer för 

arbetstagarna, samt hur den ur ett ledningsperspektiv används för att motivera arbetstagare i 

syfte att uppnå specifika mål.  

Utifrån ovanstående resonemang anser vi det vara aktuellt och relevant att belysa vikten av 

att stimulera arbetstagares motivation, och hur företag gör detta genom sina strategier för 

företagskultur. Vidare hoppas vi bidra med information som är värdefull för arbetsgivares 

arbete med att lyckas behålla personal, samt hur företagskultur kan påverka medarbetares 

inställning till arbetsplatsen.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka hur företagskulturen ger sig uttryck i verksamheten. 

Fokus är att undersöka hur ledningen arbetar med att sprida företagskulturen och hur den 

fungerar som såväl ett styrmedel som en motivationsfaktor för medarbetarna. 

 Frågeställningar 

-  Hur arbetar företaget rent praktiskt med företagskultur och hur visar sig detta?  

-  Vad bedömer arbetstagarna att företagskulturen har för betydelse för deras 

motivation? 

-  Vilka andra metoder använder ledningen för att motivera arbetstagarna och i 

vilket syfte? 

  

1.2 Avgränsningar 

På det utvalda bemanningsföretaget arbetar både ambulerande konsulter och internt anställd 

personal. I denna studie kommer vi fokusera på den företagskultur som finns bland den 

personal som arbetar på företagets kontor och därmed inte de uthyrda konsulterna.  

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 - I detta avsnitt har vi tittat på tidigare forskning kring både företagskultur och 

motivation hos arbetstagare. En presentation av de teorier och begrepp som används i studien 

görs. 

Kapitel 3 - Här presenteras vilken metod som använts samt hur vi samlat in material. 

Kapitel 4 – Det empiriska materialet presenteras och analyseras 

Kapitel 5 – I detta avsnitt presenteras en diskussion kring det material som samlats in. 
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2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som gjorts inom det aktuella forskningsfältet 

samt relevant teori inom området. Det som presenteras kopplas till vår frågeställning och 

ligger till grund för den empiriska undersökning som genomförts.  

 

Den inledande delen av kapitlet lyfter bakgrunden till begreppet employer branding, vilket 

följs av en beskrivning av företagskultur. Detta görs i syfte att skapa en förståelse för 

relationen begreppen emellan samt delge dess bakgrund och innehåll. Denna del följs av en 

redogörelse av de teorier och den tidigare forskning om belöningssystem och motivation. 

Genom den här delen får vi en förståelse för vilka typer av belöningssystem som finns och 

hur dessa påverkar motivationen. Följaktligen behandlas delar av den nyinstitutionella teorin, 

främst isomorfismen. I den avslutande delen presenterar vi normativ kontroll, nynormativ 

kontroll och identitetsreglering.  

 

 

2.1 Employer branding  

Det finns många olika sätt för företag att arbeta med att attrahera, behålla och motivera sina 

anställda. De olika metoderna beskrivs inte sällan som employer branding vilket syftar till ett 

företags karaktäristiska drag som arbetsgivare och som skiljer dem från sina konkurrenter 

(Backhaus och Tikoo 2004:502). Arbetet med att bygga ett starkt varumärke har förändrats de 

senaste åren. Fasonius (2010) menar att fokus har skiftat från att tidigare ha legat på att skapa 

en varumärkesstrategi samt hitta sina kärnvärden, till att idag arbeta med att implementera 

och utveckla dessa. Detta är något som inte enbart behöver kommuniceras ut till kunder eller 

omgivningen, utan behöver även förankras internt på företaget. Enligt Fasonius är det viktigt 

att medarbetarna inom hela organisationen sympatiserar för de målsättningar och den strategi 

som ledningen satt upp. 

Ambler och Barrow (1996) menar att arbetsgivarvarumärket kan beskrivas som summeringen 

av funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner som kommer med anställningen hos 

arbetsgivaren. Med den funktionella förmånen menas bland annat utvecklingsaktiviteter som 

kan vara användbara för den anställde medarbetaren. Materiella förmåner syftar till de 

ekonomiska belöningarna såsom lön. De psykologiska förmånerna syftar till känslor så som 

tillhörighet och mening vilket företaget ger medarbetarna via sin employer branding. 
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2.2 Företagskultur & värderingar 

Inom employer branding utgör företagskultur en stor del och en av de som försökt kartlägga 

företagskulturen är Edgar Schein. Han beskriver en uppdelning i tre olika element som 

tillsammans bildar den gemensamma företagskulturen (Schein, 2010). Det första av de tre 

elementen är artefakter och produkter som är observerbara i den fysiska miljön, bland annat 

konst eller teknologi. Detta är ett element som är synligt för utomstående, exempelvis 

symboler som tydliggör och förstärker företagets kultur. Det andra elementet är värderingar, 

vilka Schein (2010) menar endast kan uppnås genom enighet och fungerar som en vägledning 

för hur medlemmarna i organisationen ska bete sig.  Det sista elementet är grundläggande 

antaganden som är undermedvetna och tagna för givna av medarbetarna. Dessa element kan 

vara mer eller mindre synliga och Schein har därför delat in dem i olika nivåer utifrån hur 

observerbara de anses vara. 

Enligt Lindkvist et al. (2014) spelar även ledarstilen en stor roll för den atmosfär som finns 

inom en organisation, främst den typ av ledarstil som används av den högsta ledningen. De 

aspekter som framförallt speglar värderingarna från ledningen är lön samt de utvecklings- och 

karriärmöjligheter som finns. Den högsta ledningen har makten över resurserna och hur de 

fördelar dessa påverkar självfallet medarbetarnas känsla. I och med fördelningen av 

resurserna blir det tydligt vad som värderas på företaget, något de anställda anpassar sig efter. 

Den högsta ledningen är även de som förmedlar kommunikationen mellan den strategiska 

utvecklingen och den dagliga verksamheten. Vidare är det till stor del ledningen som 

förmedlar värdegrunderna och ser till att de efterlevs inom organisationen, oavsett om det är 

medvetet eller inte. 

En annan del som är viktig för företagskulturen är medarbetarnas egenart där attityd, språk, 

intressen, kön, ålder, erfarenheter och klädsel räknas in (Lindkvist et al., 2014). För 

individens attityd och normer är gemenskapen av stor betydelse och olika faktorer som 

uppväxt, utbildning och social bakgrund är något som formar varje individs värderingar. 

Dessa värderingar och egenskaper gör även att företaget drar sig till olika grupper vilket i sin 

tur påverkar ens val av arbetsplats och om individens värderingar sammanfaller med 

gruppens möjliggör det att en stark organisationskultur skapas. Medlemmarna i 

organisationen har en aktiv inställning till kulturen där de själva tar beslut och analyserar 

snarare än att endast följa ledningens uppmaningar utan reflektion. 
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2.3 Belöningssystem och motivation 

Olika former av belöningssystem kan användas för att förstärka effekten av företagets 

styrning, samtidigt som medarbetare motiveras till att överträffa företagets uppsatta 

prestationsmål (Nilsson & Olve, 2013). Detta är ett fenomen som kan appliceras på denna 

studie utifrån ett ledningsperspektiv, där företaget i fråga arbetar med belöningar i olika 

former för att motivera sina medarbetare och uppmärksamma goda prestationer.  Nilsson och 

Olve menar vidare att företag använder sig av belöningssystem för att bidra till ett ökat 

värdeskapande för organisationen. Detta syftar till att belöna medarbetare med det som 

medarbetarna värdesätter och som leder till en ökad motivation hos individen (Merchant & 

Van der Stede, 2012). Att utforma ett fungerande belöningssystem är enligt Stedwick (2000) 

komplext eftersom det måste utformas och anpassas efter organisationens specifika situation 

och förutsättningar. Med det sagt menar Stedwick att det inte finns något optimalt 

belöningssystem som skulle fungera fördelaktigt i varje organisation. Vidare menar han att 

organisationens specifika behov bör tas i beaktning och länkas ihop med dess strategier och 

mål. 

Enligt Merchant och Van der Stede (2012) finns olika syften med att använda sig av 

belöningar. De tar upp tre olika syften där alla dessa relaterar till organisationens intresse att 

styra medarbetarnas egenintresse mot organisationens mål. Första syftet handlar om att 

belöningen i fråga fångar medarbetarens uppmärksamhet och påminner eller informerar 

medarbetaren om vikten av att uppnå målet i relation till andra mål. Belöningen hjälper 

således medarbetaren att bestämma hur dennes ansträngningar skall disponeras för att uppnå 

målet. Baserat på Merchant och Van det Stedes (2012) perspektiv, kan användningen av 

belöningar tolkas som att de anställdas ageranden skulle se annorlunda ut i brist på dessa. 

Belöningar kan därför ses som en strategi för att styra beteenden på ett medvetet och önskat 

sett, där bristen på belöningar skulle generera ett annat beteende.  

Det andra syftet med belöningar som Merchant och Van der Stede (2012) nämner är att skapa 

en drivkraft och motivation hos medarbetaren till att prestera bättre, i syfte att nå 

organisationens mål. Medarbetare är olika och vissa behöver belöning för att motivera sig 

själva till att prestera och utföra arbetsuppgiften bättre (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Förhållandet är dock komplext då belöningssystem kan uppmana medarbetaren till ett 

kortsiktigt beteende (Nilsson & Olve, 2013). I relation till studien kan detta kopplas till hur 

individuella prestationer hos medarbetarna uppmärksammas på olika sätt. Exempel på detta 
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är hur man bland medarbetarna och ledningen bedriver mail-trådar där man uppmärksammar 

individuella prestationer i relation till organisationens mål genom att gratta och berömma. 

Vidare framgår det av studien att några av medarbetarna upplever en del av belöningarna som 

kortsiktiga motivationsfaktorer, om än uppskattade. Däremot framgår att det finns annat som 

företaget gör som bidrar till ett mer långsiktigt beteende, till exempel avstämningsmöten med 

sin chef.    

 

Ett tredje syfte med belöningar handlar om organisationens förmåga att behålla medarbetare 

och bevara deras engagemang (Nilsson & Olve, 2013). Belöningar kan användas dels för att 

attrahera nya medarbetare, dels för att behålla nuvarande medarbetare som tillför värdefull 

kunskap till organisationen (Merchant & Van der Stede, 2012). En belöning som bygger på 

att möta individuella prestationer och belöna medarbetare därefter kommer att attrahera 

medarbetare som värdesätter arbete under dessa premisser. I relation till studien kan detta 

kopplas till hur företaget väljer att rekrytera personal. Det framgår av intervjuerna från både 

medarbetare och personer i ledande ställning att det under rekryteringsprocessen på olika sätt 

efterfrågas i vilken utsträckning personen i fråga efterlevt företagets värderingar i sina 

tidigare roller.  

 

Ahrne och Brunsson (2010) menar att belöningsformer används i organisationer som ett 

försök till beslutad ordning. Även Steel och MacDonnel (2012) har studerat hur olika sätt ett 

belöningssystem kan skada organisationens prestation. De menar att om en medarbetare ges 

en belöning för en arbetsuppgift som medarbetaren redan tycker om att genomföra, kommer 

dennes motivation att genomföra arbetsuppgiften till slut att minska. På så sätt finns en 

skillnad mellan att göra något för att det är givande och att göra något för att det genererar en 

belöning (Backhaus & Tikoo, 2004). Av intervjupersonerna framkommer det att belöningar 

av arbetsuppgifter som för dem redan är motiverande i sig kan uppfattas som att de inte är 

genuina.  

 

I studien har det framkommit att företaget använder olika incitament som kan kopplas till 

belöningar vilka syftar till att delge motivation. Därmed har vi undersökt i vilken utsträckning 

dessa incitament är motiverande för medarbetarna samt hur de upplever motivation i sitt 

dagliga arbete. Self Determination Theory (SDT) beskriver hur motivation kan delas in i 

extern och intern motivation vilka samverkar och bidrar till medarbetarens motivation i 

arbetet (Edward & Richard, 2000). Den interna motivationen syftar till medarbetarens inre 
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drivkrafter, dessa kan handla om en känsla av självförverkligande, glädje och 

tillfredsställelsen som tillkommer av arbetsrelaterade uppgifter samt av resultat som 

presteras. I studien framkommer att medarbetare har en inre drivkraft, ofta i form av 

resultatfokus och glädje att vara på arbetsplatsen. Den yttre motivationen syftar enligt Self 

Determination Theory istället till att medarbetarens drivkraft att arbeta kommer från yttre 

faktorer i form av organisationen, från jobbet i sig eller från medarbetarens miljö. Det kan 

handla om sociala normer, finansiella behov eller om lovord om belöningar (Edward & 

Richard, 2000). Med anledning av att belöningar i olika former är återkommande incitament 

som företaget använder, av intervjuerna att döma, anser vi de yttre motivationsfaktorerna 

utifrån SDT vara lämpliga att koppla till just detta.  

 

Ett ytterligare perspektiv på motivation är Burkard Sievers (1986) som i sin artikel Beyond 

the Surrogate of Motivation påstår att motivation i arbetet egentligen är ett påhitt och att det 

snarare handlar om att människor försöker hitta en mening med livet. Meningen menar han 

kan finnas antingen genom en hobby eller en stark tro, eller så kan den hittas genom 

motivation i arbetet. Motivationen blir därmed ett surrogat för meningen. Artikeln lyfter även 

att de anställda inte har möjlighet att finna sin egen motivation och att de därför är beroende 

av att ledningen ska hjälpa dem med detta. Det här perspektivet kan kopplas till studien på så 

sätt att ledningens incitament, i form av uppföljningar och möten med sina medarbetare samt 

de belöningar som nämnts, fungerar som en hjälp för medarbetarna att finna motivation. 

Detta blir själva surrogatet mot meningen som Sievers anser vara svårt för medarbetaren att 

finna själv. Den största motivationen som kan utläsas från studien är prestationsfokuset, där 

belöningar är en tydlig del i bekräftelsen och uppmärksamheten av dessa.    

 

2.4 Värderingar som rationaliserade myter 
 

De utarbetade värderingar som representerar och efterföljs internt på ett företag anser vi inte 

vara något direkt unikt för specifikt studiens företag. Detta resonemang baseras på det faktum 

att det hos andra företag har uppmärksammats att värderingar är en stor och viktig del i dess 

kultur. Därmed kan det påstås vara en form av trend eller legitimering i att för företag och 

organisationer att utarbeta värderingar och att företaget därför har härmat andra företag. Det 

framgår av studien att medarbetarna själva upplever förteget vara unikt och speciellt gällande 

att de har tydliga värderingar. Istället menar vi att de tagit efter andra företag på det sättet att 
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de tycker att kultur och värderingar är viktigt, och därmed sprids uppfattningen om att 

värderingar är viktigt att ha.  

 

Inom sociologisk nyinstitutionell teori studeras främst hur informella institutioner, såsom 

rationaliserade myter (Meyer & Rowan, 1977), styr organisationers handlande och dess 

formella struktur, som främst bidrar med legitimitet. Rationaliserade myter är gemensamma, 

självklara föreställningar eller idéer som aktörerna tar för givna och dessa påverkar aktörerna 

utan att de alltid är medvetna om det. Organisering handlar utifrån detta perspektiv mer om 

att anpassa sig efter institutionaliserade regler än att samordna och kontrollera aktiviteter. 

 

I artikeln The Iron Cage Revisited: Institiutional Isomorphism and Collective Rationality in 

Organizatinal Fields av DiMaggio och Powell (1983) beskriver författarna några av 

begreppen inom den nyinstitutionella teorin närmare. Ett av dessa begrepp syftar till hur 

organisationer inom samma fält tar efter varandra och liknar varandra mer och mer, något 

som kallas isomorfism, vilket kan kopplas till den efterlikning som vi anser företaget har gjort 

av andra företag med starka värderingar. DiMaggio och Powell menar vidare att det finns två 

typer av isomorfism - institutionell och konkurrensbetingad, där den institutionella 

isomorfismen riktar in sig på att efterlikna andra organisationer för att uppnå legitimitet och 

makt. De delar även upp den institutionella isomorfismen i tre olika delar; tvingande, 

mimetisk och normativ isomorfism. Den tvingande isomorfismen innebär de lagar och regler 

som finns i samhället som gör att organisationer efterliknar varandra då de helt enkelt är 

tvungna att följa dessa regler. Den mimetiska isomorfismen handlar mer om att företag tar 

efter andra företag som anses vara legitima eller anses ha makt. Med normativ isomorfism 

menas att företag inom t.ex. samma profession tenderar att likna varandra då de har liknande 

arbetssätt (DiMaggio & Powell, 1983). Både den mimetiska och den normativa isomorfismen 

anser vi vara relevanta perspektiv som kan fungera som en förklaring till företagets arbete 

med värderingar eftersom värderingar och kultur inte är främmande fokus för företag i 

samma bransch. Därför kan användandet av kultur och värderingar ses som en form av 

efterlikning av andra företag, vilket kan bero på önskan att vinna legitimitet gentemot 

omgivningen, alternativt att man inte vet något annat.  

 

2.5 Normativ kontroll, ny-normativ kontroll och identitetsreglering 
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I artikeln “Just be yourself!” towards neo-normative control in organizations? lyfter Fleming 

och Sturdy (2009) två olika typer av kontroll, den normativa och den ny-normativa. Den 

förstnämnda fokuserar på att organisationens ledning skapar en gemensam värdegrund som 

alla anställda förväntas efterleva. Detta kan innebära gemensamma värdeord, 

beteendemönster och attityder som de anställda i företaget förväntas följa. Varje medarbetare 

skolas in till att anpassa sig efter organisationen och ta del av dennes identitet och 

målsättningar. Detta gör att organisationen har möjlighet att styra varje individ till ett 

önskvärt beteende. Då målet bakom den här typen av kontroll är att uppnå produktivitet som i 

längden bidrar till ökad lönsamhet menar författarna att detta kan ses som en styrningsmetod 

(Fleming & Sturdy, 2009). I och med att en organisation har en tydlig kultur med uttalade 

värderingar formas medlemmarna och uppmanas till ett visst beteende. Utifrån denna teori 

kan det ses som att ju starkare kultur en organisation har, desto högre är graden av styrning.  

Även Alvesson och Sveningsson (2012) lyfter den normativa kontrollen i sin bok 

Organisationer, ledning och processer. De menar att rekrytering och socialisation är två 

betydande delar inom denna typ av kontroll och ofta används en viss typ av rekrytering, 

nämligen matchningsmodellen. Den handlar om att det inte endast är kvalifikationerna för en 

kandidat som är viktigt utan att även de personliga egenskaperna spelar in. Detta på grund av 

att det är viktigt att matcha organisationens värderingar med personen som ska anställas. 

Efter rekryteringen påbörjas en socialiseringsprocess där den nyanställde ska lära sig 

organisationens normer och värderingar samt komma in i kulturen. Utifrån Alvesson och 

Sveningssons (2012) teori om den normativa kontrollen kan det ses som att organisationens 

styrning av medlemmarna påbörjas redan vid rekryteringsfasen och sedan fortsätter under 

socialiseringsfasen.  

Till skillnad från den värdestyrda normativa kontrollen är den ny-normativa kontrollen mer 

fokuserad på att de anställda ska ”vara sig själva” (Fleming & Sturdy, 2009). Att ha kul på 

jobbet och att dela med sig av sådant som tidigare ansetts tillhöra privatlivet är något som 

uppmuntras. Sociala sammanhang som egentligen ligger utanför arbetets område är vanliga 

och här förväntas det att medarbetarna ska vara privata och inte endast prata om arbetet. Inom 

den ny-normativa kontrollen är det viktigt att företaget ses som en bra arbetsgivare och att de 

anses vara flexibla. Detta gör att medarbetarna känner en hög grad av lojalitet, vilket gör att 

de blir mer produktiva och effektiva. Författarna menar att kontroll utförs i syfte att bidra till 

ökad produktivitet och engagemang i organisationen. 
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Alvesson och Wilmotts (2002) artikel Identity regulation as organizational control: 

producing the appropriate individual lyfter begreppet identitet och visar på hur 

organisationer använder detta som en styrningsmetod. Författarna nämner begreppet 

identitetsreglering och menar att det är en process där medarbetarnas mål överensstämmer 

med organisationens. Istället för att direkt försöka styra deras beteenden påverkar man istället 

deras känslor i form av rädsla, glädje och ambition. Detta kan i sin tur leda till att även 

beteendet anpassas utefter vad som är bra enligt organisationen. Författarna menar att 

identitetsstyrningen är en form av kontroll för att anpassa medarbetarna till ett liknande 

mönster där ledningen vet vad de kan förvänta sig av sina anställda (Alvesson & Wilmott, 

2002). 

 

2.6 Summering av teori och tidigare forskning 
 

Den teori och tidigare forskning som presenterats ligger till grund för den analys som gjorts 

av det empiriska materialet. Av detta att döma kan vi se mönster och dra slutsatser mellan 

dessa begrepp och det resultat som behandlas nedan. Den tidigare forskning och de teorier 

som presenterats exemplifierar och konkretiserar begreppet företagskultur. Detta begrepp har 

många olika sidor som ibland kan vara svårt att sätta fingret på, genom konkreta exempel är 

de olika elementen lättare att identifiera i undersökningen. Det som lyfts kring 

belöningssystem och motivation är viktigt att väga in i studiens analys för att förstå såväl 

bakgrunden till systemen som systemen i sig själva. Med hjälp av isomorfismen kan vi se om 

företaget i vår studie har fått inspiration eller efterliknat andra företag i sin företagskultur 

vilket kan ge oss en förklaring till instiftandet av kulturen. Den normativa kontrollen, ny-

normativa kontrollen och identitetsregleringen ger en insyn i hur ledningen använder 

värderingar, identitet och känslor för att styra och kontrollera medarbetares beteenden. Med 

dessa teorier kan användandet av kulturen fördjupas och ges en förklaring från ett 

ledningsperspektiv.  

 

 

 

3. Metod och ansats 
 

För att kunna besvara frågeställningarna kring företagskultur kopplat till motivation krävs en 

förståelse för personers erfarenheter och uppfattningar. Därav har en fallstudie genomförts 
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där kvalitativ intervju av semistrukturerad karaktär beslutats som lämplig 

datainsamlingsmetod för denna studie. I och med detta får intervjupersonerna möjlighet att 

återge tidigare händelser samt relatera dessa till nuvarande upplevelser och situation 

(Bryman, 2018). För denna studie ger valet av intervju möjligheten för intervjupersonerna att 

återge detaljerade och personliga redogörelser av sina upplevelser på den aktuella 

arbetsplatsen. Detta är en förutsättning för att kunna besvara studiens frågeställningar, vilka 

vi med hjälp av kvalitativ intervju med fenomenologiskt perspektiv har kunnat göra. Med 

anledning av att studiens fokus är på olika strategier och metoder inom området 

företagskultur samt medarbetarnas och chefernas perspektiv på detta är subjektiva 

upplevelser av största relevans. Utöver intervjuerna har företagets kontor besökts där en 

mindre observation av lokaler har utförts. Genom denna observation fanns det möjlighet att ta 

del av material som kompletterar intervjupersonernas redogörelse.  Även material från 

hemsidan har hämtats och analyserats vilket ledde till en bredare förståelse till bakgrunden av 

företaget och dess kultur. I resonemanget av val av metod uteslöts andra metoder då de inte 

uppfyller kravet för att intervjupersonerna ska kunna återge detaljerade och personliga 

redogörelser. 

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerad intervju. Det är en metod som öppnar upp för 

flexibilitet, en aspekt som är mycket viktigt för att lyckas uppnå syftet samt besvara 

frågeställningarna för den aktuella studien. Metoden möjliggör vidare för intervjupersonerna 

att svara på frågorna med utgångspunkt från sig själv. Genom att få intervjupersonerna att 

känna sig bekväma finns goda chanser att få redogörelser för detaljer och erfarenheter, som 

vid en annan metod inte hade varit möjlig (Bryman, 2018). 

 

 

3.1 Urval 
 

Studien har fokuserat på strategiskt urval i två olika steg. I det första steget har företaget 

valts, bakgrunden till att just detta företag valdes var främst att det fanns förkunskaper kring 

att de arbetar mycket med företagskultur och med motivation. Efter val av företag beslutades 

att studien skulle fokusera på både medarbetare och chefer och därmed kontaktades 

respondenter via Facebook och de som svarade bokades in på intervju. Det har sedan övergått 

i ett snöbollsurval där respondenterna har tipsat vidare om sina kollegor som kunde tänka sig 

att ställa upp i studien. I och med att ett snöbollsurval har använts för att söka upp 
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respondenter har det fokuserats till ett mindre geografiskt område där flera av respondenterna 

arbetar i liknande roller inom företaget samt befunnit sig på endast två olika kontor. Studien 

riktar sig både mot ett ledningsperspektiv och mot ett medarbetarperspektiv, därmed blir det 

intressant att hitta respondenter som kan representera dessa grupper. Eftersom det varit svårt 

att få tag på respondenter i en ledande position har även dokument publicerade av ledningen 

på företagets hemsida använts. 

 

3.2.1 Företaget 

Företaget som studien utförs på är ett marknadsledande företag inom bemanning- och 

rekryteringsbranschen som verkat sedan 90-talet.  De finns i ett flertal länder i Europa och har 

cirka 20 kontor i Sverige med drygt 1500 medarbetare. I den här studien har medarbetare från 

två olika kontor intervjuats, ett kontor i Uppsala som i studien benämns kontor 1 och ett 

kontor i Stockholm som benämns kontor 2. Då en av oss författare i dagsläget arbetar på 

företaget hade vi redan innan studien en inblick i hur företaget ser ut samt hur de arbetar med 

företagskultur och motivation, vilket gjorde det intressant att välja just det här företaget. 

 

3.2.2 Intervjupersoner 

 

Person i ledande ställning 

IP 1 är en kvinna i 30-årsåldern som arbetar i en ledande ställning. Hon arbetar som näst 

högsta chef på kontor 1 där hon har arbetat i drygt 7 år.  

Medarbetare 

IP 2 IP 3, IP 4 och IP 5 är kvinnor i 20-25 årsåldern och arbetar som rekryteringsassistenter 

på kontor 1 och 2 sedan cirka två år tillbaka. Alla personerna är studerande och arbetar därför 

deltid vid sidan av sina studier, ungefär två dagar i veckan. 

IP 6 och IP 7 är kvinnor i 25-årsåldern och arbetar som konsultchefer på kontor 1 sedan 

ungefär två år tillbaka. Innan rollen som konsultchef arbetade båda som 

rekryteringsassistenter i ungefär två år.  
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3.3 Intervjuguide 
 

Inför intervjuerna skapades två olika intervjuguider med ämnen relevanta för studien. Dessa 

guider togs fram via en pilotstudie som utfördes i ett tidigare skede. Då det för varje 

intervjuperson skiljde sig åt vilka frågor som var intressanta anpassades intervjuguiden efter 

vilken roll respondenten har på företaget. Därmed finns två olika guider som använts, en i 

intervjuer med medarbetare och en med ledningen. Då alla frågor inte varit givande för varje 

intervju har guiderna också reviderats eftersom. I intervjuerna med medarbetarna lades stor 

vikt vid deras upplevelse av företagets arbetssätt när det kommer till företagskultur samt hur 

de upplever motivation kopplat till sitt arbete. I intervjun med person i en ledande ställning 

lades istället vikt vid vilka strategier ledningen använder för att motivera medarbetarna och 

vad anledningen till detta är. Intervjuguiden var uppbyggd efter tre olika teman där 

intervjufrågorna först fokuserade på intervjupersonens arbetsroll och företagets struktur. I den 

andra delen behandlade frågorna intervjupersonens syn på företagets kultur för att sedan gå 

över i den sista delen som handlade om motivation.  

  

Majoriteten av intervjufrågorna ställdes på ett öppet sätt, vilket möjliggjorde för respondenten 

att svara på ett avslappnat sätt. Tanken med semistrukturerad intervju var att inte styra 

intervjun allt för mycket eftersom det kan medföra att det gås miste om viktig information. 

Ett öppet angreppssätt möjliggjorde för följdfrågor att ställas på de svar vi ansåg mest 

intressanta och relevanta för studien, i syfte att få ett mer djupgående perspektiv på det 

studien fokuserar på.   

  

Med anledning av att företaget var känt av oss sedan tidigare samt att det fanns viss insikt i 

företaget var det extra viktigt att tänka på frågornas formuleringar. Att inte ha för vinklade 

frågor med redan förutbestämda uppfattningar, var något som reflekteras kring både i 

utformningen av frågorna, under intervjun samt i analysen av intervjun. Detta hoppas vi 

bidrar till ett mer nyanserat förhållningssätt till insamlingen och bearbetningen av materialet.  

 

3.4 Intervjusituation 

 

Studiens fokus är primärt på personers upplevelser och erfarenheter, varför kvalitativt 

material har använts eftersom denna typ av material möjliggör för detaljerade och subjektiva 

beskrivningar och upplevelser. Materialet är insamlat genom 40–50 minuter långa intervjuer 
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som genomfördes i november och december 2020, där alla intervjupersoner som deltog i 

studien har anonymiserats. Intervjuerna genomfördes i vissa fall av båda författarna och i 

vissa fall av den ena. När möjlighet gavs utfördes intervjuer på företagets kontor i Uppsala, 

medan vissa intervjuer genomfördes digitalt via kommunikationsverktyget Zoom. Varje 

intervju inleddes med en presentation av studiens syfte och etiska frågor där respondenterna 

fick godkänna att intervjuerna spelas in och sparas ner. I analysen har endast det 

respondenterna sagt använts då minspel och kroppsspråk har därmed inte analyserats. 

 

3.5 Officiella dokument från hemsida 

För att få en mer fullständig bild av företaget och dess arbete med kultur har studien hämtat 

och analyserat information från företagets hemsida. Studien har medfört en utmaning med att 

hitta intervjupersoner i ledande ställning, därför har detta material kompletterat materialet 

som genererats av intervjuerna med personer i ledande ställning. Materialet är publicerat av 

ledningen och beskriver bland annat de karriärmöjligheterna som finns inom företaget samt 

deras kultur. Då detta är två aspekter som bidrar till studien kan det anses relevant att 

använda materialet som ett komplement till intervjuerna. Utöver dessa artiklar har även 

rekryteringsannonser använts då dessa innehåller utförliga beskrivningar om vilka egenskaper 

medarbetarna på företaget bör besitta, dessa annonser kommer användas för att komplettera 

de intervjuer som gjorts. Materialet har kodats och sedan använts tillsammans med det 

material som intervjuerna genererade. 

 

3.6 Analysförfarande  
 

För att producera användbart material för studien har intervjuerna transkriberats, där det 

genererade materialet tillsammans med dokumenten från företagets officiella hemsida 

använts för bearbetning genom kodning och analys. Transkribering har gjorts med 

noggrannhet, där redogörelsen för intervjun dokumenterats ordagrant och detaljrikt. Detta för 

att inte gå miste om värdefull information som endast kan fångas upp med hjälp av noggrann 

granskning (Bryman, 2018). Analystekniken som användes var kvalitativ innehållsanalys av 

induktiv karaktär. Kodningsprocessen genomfördes med ett systematiskt tillvägagångsätt där 

vi inledningsvis identifierade alla koder. Dessa koder genererades av en öppen 

kodningsprocess eftersom denna inte utgjordes av redan förutbestämda koder och kategorier. 
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Följande steg i kodningsprocessen innebar att hitta kopplingar koderna emellan samt 

bestämma vilka relevanta kategorier och teman som skulle utformas. Detta gjordes genom att 

se till övergripande mönster som gick att utläsa från datamaterialet (David & Sutton, 2011). I 

och med denna kodningsprocess reducerades materialet till det mest relevanta för studien och 

dess frågeställningar. De teman som kodningsprocessen mynnade ut i var bland annat 

motivationsfaktorer, företagskultur, värdeord och identitetsregelring.  Dessa teman låg till 

grund för den analys som genomfördes och som därmed bidrog till studiens resultat (David & 

Sutton, 2011). Vi anser att det genom den använda kodningsprocessen minskade risken att 

förbise innehåll som var av värde för studien.  

 

3.7 Begränsningar 

På grund av begränsad tid har studien genomförts genom att undersöka en utvald organisation 

där sju medarbetare har intervjuats. Då företaget är ett bemanningsföretag finns det både 

anställda konsulter och internt anställd personal som arbetar på plats i företagets verksamhet. 

Konsulternas inblick i verksamheten och kulturen är förmodligen begränsad då de inte är på 

plats fysiskt eller har en daglig kontakt med företaget, det är därmed mindre relevant att titta 

på deras upplevelser. Alla intervjupersonerna är således anställda på det interna bolaget och 

har sina arbetsuppgifter i företagets huvudsakliga verksamhet. I och med att en av oss 

författare arbetat på företaget var intervjupersonerna kända av oss sedan tidigare. Detta kan 

ha medfört att vi äntrade intervjusituationen med förutfattade meningar. Dock ställdes inga 

känsliga frågor och det borde därför inte ha någon större påverkan på svaren vi fick. Vidare 

finns en risk att relevanta följdfrågor glömt ställas då vissa saker kan tas för givet av någon 

med insyn i företaget och kulturen. I detta fall var det endast en av oss som arbetat på 

företaget, den andra personen kunde därför fungera som en kontrollant för att inte missa 

viktig information.  

 

3.8 Etiska överväganden  
 

Vid genomförande av en kvalitativ studie finns en rad etiska överväganden att ta hänsyn till, 

där vi i denna studie förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. 

Dessa har redogjorts för i ett informationsbrev som skickats ut till respondenterna innan 

intervjutillfället. Dessa avhandlades även muntligen under intervjutillfället för att få 

respondentens godkännande, och därmed uppfylla samtyckeskravet.   
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Informationsbrevet skickades ut till respondenterna två veckor innan intervjutillfället. 

Anledningen till detta var för att möjliggöra för respondenterna att på förhand läsa igenom 

innehållet noggrant och således få tid till reflektion gällande sin medverkan. För att ta hänsyn 

till informationskravet beskrevs forskningens syfte samt informerades om att deltagandet var 

frivilligt och att respondenten kunde, utan närmare motivering, avbryta sin medverkan i 

studien när som helst (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Med anledning av att intervjuerna genomfördes digitalt via kommunikationsverktyget Zoom 

uppkom ytterligare etiska övervägandet relaterat till deltagarnas konfidentialitet. Eftersom 

respondenterna godkänt användarvillkoren av programvaran Zoom har utgångspunkten varit 

att de haft kännedom om dessa när de installerat programmet. Vidare fick de även godkänna 

att intervjun spelades in. 

 

4. Resultat och Analys  

I denna del kommer resultatet av det empiriska materialet som samlats in via intervjuer och 

företagets hemsida presenteras och sedan analyseras utifrån de teorier och den tidigare 

forskning som redogjorts för i teoridelen. Början av kapitlet presenterar strukturen på 

företaget och vad rollerna på kontoret innefattar. I andra delen av kapitlet redogörs 

företagskulturens bakgrund och hur den ger sig uttryck, både för utomstående och för intern 

personal. Kapitlet avslutas med att presentera hur företaget arbetar med att motivera sina 

medarbetare. Slutligen samlas det empiriska materialet i en sammanfattning.  

 

4.1 Strukturen på företaget 

För att förstå hur företaget arbetar med företagskultur och hur ledningen arbetar med att 

motivera sina medarbetare kan det vara av fördel att förstå strukturen på kontoren, de olika 

roller som medarbetarna har samt vad företagets verksamhet syftar till. I studien ingår två 

olika kontor inom samma företag i rekryterings- och bemanningsbranschen. Företagets 

verksamhet fokuseras till att hyra ut konsulter till olika kundföretag och arbetar mot de flesta 

branscher förutom vården. Studien har riktat sig mot de medarbetare som arbetar internt på 

företaget med att anställa och rekrytera dessa konsulter. De två största avdelningarna på 
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företaget är säljavdelningen, som främst jobbar ut mot kundorganisationer, och 

leveransavdelningen som både jobbar mot kunder samt de anställda konsulterna och de 

kandidater som är arbetssökande. Inom dessa avdelningar finns tre olika roller som ingått i 

studien vilka är rekryteringsassistenter, konsultchefer och en chef som är ansvarig för 

leveransavdelningen på båda kontoren studien innefattar. Kontor 1 är beläget i Uppsala och 

har drygt 10 medarbetare, kontor 2 är beläget i Stockholm och har drygt 50 medarbetare. 

Båda kontoren har medarbetare från alla de tre tidigare nämnda rollerna och strukturen ser så 

gott som likadan ut förutom antalet medarbetare. IP 3 beskriver nedan hur hennes närmsta 

team ser ut: 

Just nu ser det ut så att vi är två assistenter, jag och en annan som har samma 

jobb som mig sen har vi två konsultchefer som jobbar heltid och sen en chef, 

det är mitt närmsta team som är på leveranssidan och sen har vi ett team med 

två säljare som också har blivit mindre i och med corona men vi söker fler nu så 

det är närmsta teamet. 

IP 3 är som tidigare nämnt rekryteringsassistent på kontor 1 och arbetar deltid. Tillsammans 

med sin kollega arbetar hon två dagar i veckan med att stötta konsultcheferna i deras arbete. 

Konsultchefens roll innefattar inget internt personalansvar utan de har endast ansvar för 

konsulterna, således ses de som medarbetare i denna studie och inte som chef.  

 

4.2 Kulturens materialisering 

Företagets lokaler är stora och öppna med glada färger. Vid ingången till kontoret möts man 

direkt av en reception där det bland annat serveras fika och kaffe i syfte att få kandidaterna att 

känna sig välkomna. Golvet är täckt av en heltäckningsmatta och färger i lila och grönt lyfter 

de luftiga lokalerna. Hela stämningen är ungdomlig vilket ger känslan av att det främst är 

yngre människor som befinner sig på arbetsplatsen. IP 6 arbetar som konsultchef, hon 

beskriver kontoren: 

Ja det är ju väldigt tydligt när det kommer till det också, bland annat ser ju alla 

kontor exakt likadana ut vilket kontor du går in på så ser det likadant ut med 

inredning och hur man sitter och alla rum är brandade med samma texter 
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Även andra intervjupersoner lyfter att alla kontor ser likadana ut i inredningen oavsett stad 

eller land. Intervju- och mötesrummen är döpta efter framgångsrika personer som Astrid 

Lindgren och Mahatma Gandhi och väggarna i rummen är fyllda med inspirerande citat och 

texter. Medarbetarna sitter i ett kontorslandskap där stämningen är energifylld och musik 

spelas i högtalarna. Detta är den del av företagskulturen som Lindkvist et al. (2014) menar är 

den mest synliga för utomstående då det är något som ögat fångar upp. Det är även det första 

som syns för såväl besökare som nyanställda och sätter en förväntan på hur man ska bete sig 

inom företaget och på dess kontor.  

Då företagets målgrupp är av yngre karaktär och medarbetarna själva representerar sin 

målgrupp, är inredningen av kontoret något som förstärker och synliggör kulturen och det 

upplevs även väldigt genomtänkt, vilket det antagligen också är. Flera intervjupersoner 

beskriver att musiken gör att de blir glada och att det bidrar till en god stämning i hela 

lokalen, vilket bidrar till att de bidrar mer energi mellan varandra. Citaten på väggarna finns 

troligtvis till för att motivera medarbetarna att arbeta hårdare och uppnå bättre resultat. I 

inredningen kan man skåda de återkommande värdeorden som företaget står för i forma av 

tavlor och texter, detta är ett sätt för ledningen att sprida och påminna om de värderingar 

företaget står för. I kontorets lokaler och inredning finns många tecken på att ledningen aktivt 

arbetar med att förstärka och bibehålla den kultur som finns inom företaget, både genom att 

ständigt påminna om värdeorden men även genom att förmedla en känsla via inredningen.  

 

4.3 Företagskultur 

På hemsidan framgår att företaget startade sin verksamhet för drygt 20 år sedan av tre yngre 

personer som kom på affärsidén att hyra ut studenter till kunder, vilket än idag är grunden till 

företaget. Då grundarna under denna tid själva var unga studenter blev förtegets målgrupp är 

just studenter och personer som är i början av sin karriär. Tanken är att även de interna 

medarbetarna ska bestå av denna målgrupp. Under intervjuerna fick medarbetarna frågan om 

varför de trodde att ledningen använder sig av den här typen av företagskultur. När IP 5 får 

denna fråga svarar hon: 

Jag tror att målet är… eller det är målet i marknadsföringen att man ska vara bästa 

stället att jobba på och att personer ska komma till jobbet och känna att man får träffa 

sina bästa vänner och att man aldrig ska vilja byta arbetsplats och då tror jag att dom 
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lockar till sig personer i den här åldersgruppen och gör aktiviteter som man vet att den 

här åldersgruppen uppskattar och att man vet hur dom här… om man går tillbaka till 

vilken homogen grupp det är så vet man vad vi som är extroverta uppskattar och vi 

gillar att ha kul så dom vill ju att vi ska stanna kvar 

I detta citat framgår hur en av medarbetarna ser på företagets målgrupp och vad hon tror att 

anledningen till arbetet med företagskulturen är. Något annat som framgår av hemsidan är hur 

företaget präglas av både målmedvetenhet, fokus och skratt, men även svett och tårar. Det 

beskrivs att företaget har en speciell atmosfär där det är viktigt att ha roligt och tävla mot 

varandra på ett positivt sätt. Enligt hemsidan är målet med detta att skapa ett högt 

medarbetarengagemang och därmed uppnå goda resultat. Detta kan kopplas till 

nyinstitutionell teori som menar att företag kan leva i en så kallad myt vilket innebär att 

företaget uppfattar sig själv som unikt och speciella, när de i realiteten gör som alla andra 

företag – jobbar med företagskultur och värderingar (Meyer & Rowan, 1977).  

I citaten nämner intervjupersonen att det ska vara roligt att komma till jobbet och känna att 

man får träffa sina bästa vänner, hon drar själv slutsatsen att företaget lockar till sig en viss 

målgrupp som är extroverta och gillar att ha kul. Dels kan det handla om att företaget lockar 

till sig målgruppen, eller så kan det vara att de medvetet väljer att rekrytera denna målgrupp. 

Alvesson och Sveningsson (2012) lyfter matchningsmodellen inom den normativa kontrollen 

och det kan också vara bakgrunden till att företagets anställda liknar varandra. När 

matchningsmodellen används spelar de personliga egenskaperna en stor roll. Det är viktigt att 

företagets värderingar matchar de anställdas, det gör förmodligen att många som inte matchar 

med värderingarna inte anställs, trots att de uppfyller kvalifikationerna. Av en sådan 

rekryteringsprocess blir resultatet att de anställda är en homogen grupp. 

I citatet syns även den ny-normativa kontrollen som menar att ett stort fokus läggs på att ha 

kul på jobbet och att medarbetarna ska dela med sig av sitt privatliv (Fleming & Sturdy, 

2009). Företaget vill även uppfattas som det bästa stället att jobba på, vilket också är en del 

inom den ny-normativa kontrollen och som gör att medarbetarna känner en hög grad av 

lojalitet. Som intervjupersonen nämner tror hon själv att ledningen gör detta för att 

medarbetarna ska vilja stanna kvar på arbetsplatsen.  
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4.3.1 Värdeord 

På företagets hemsida finns en artikel som beskriver just företagskulturen, där är en central 

del de tre värdeord som företaget använder sig av. Det första värdeordet är share energy 

vilket de beskriver som att ju mer energi du har, desto mer kommer du kunna växa. Företaget 

menar även att alla delar energi på olika sätt där det är viktigt att göra det på sitt eget sätt. Det 

andra värdeordet är beat yesterday, vilket syftar till att alla mår bra av att lära sig något nytt 

och att sträva efter att slå gårdagens prestationer. Det sista värdeordet är show heart som 

handlar om att bry sig om sina medmänniskor och visa omtanke för varandra.  

Under intervjuerna nämns dessa tre värdeord vid många olika tillfällen och det är tydligt att 

de är återkommande i medarbetarnas vardag. Då företagets värderingar är en central del i 

organisationen och kulturen pratar intervjupersonerna ingående och målande om dessa, därför 

tenderar även citaten att bli längre. IP a är chef över leveransavdelningen på båda kontoren 

och beskriver hur dessa värdeord vuxit fram: 

Vi är ju en organisation som vill prestera och vi vill vara bäst så jag tror att den om att 

man ska slå gårdagen alltid har varit med […] sen vet vi att om man jobbat i team och 

har gemensamma mål är det lättare att få med alla på tåget, vi har ju individuella mål 

också men vi har bra exempel på att om man hjälper att dra varandra och visa hjärta 

som är det sista värdeordet så kommer det leda till att individen kommer göra det lite 

bättre för att man vet att teamets resultat blir bättre och man vill dra sitt strå till 

stacken och veta att man får med sig alla, och sen att dela energi så tror vi att alla 

företag vill det och att om jag kommer in med en positiv inställning kommer det 

smitta av sig på alla och vi kommer göra bättre ifrån oss som helhet 

Schein (2010) menar att värderingar i en organisation fungerar som vägledning för hur 

medarbetarna ska agera och bete sig samt att de förtydligar vad som är rätt och fel. De 

värdeord företaget använder sig av är främst kopplade till hur medarbetarna förväntas vara på 

arbetsplatsen och gentemot varandra, det kan ses som ett tydligt ramverk för att tydliggöra 

och uppmärksamma ett attraktivt beteende. Schein menar vidare att ledarstilen har en stor 

påverkan på atmosfären i organisationen, för att värderingarna till fullo ska efterlevas av 

medarbetarna krävs att även ledningen lever efter dessa. Artikeln på hemsidan som handlar 

om företagets kultur är undertecknad av en person som är såväl medgrundare som koncern-

VD vilket bekräftar att även ledningen står bakom värdeorden. Flera av intervjupersonerna 
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beskriver hur både den högsta ledningen och mellancheferna som finns på kontoren ofta 

bjuder på sig själva och anstränger sig för att bidra till kulturen och stämningen. Den högsta 

ledningen arbetar för att visa värdeorden i handlingar vilket sprider sig längre ner i 

organisationen och gör alla påminna om dem.  

I citatet ovan kan man även se kopplingar till den normativa kontrollen där ledningen skapar 

en stark gemensam värdegrund för att påverka medarbetarna till ett önskvärt beteende 

(Fleming & Sturdy, 2009). Dessa värdeord är starkt kopplade till medarbetarnas personliga 

egenskaper där det både beskrivs hur de ska agera mot sina kollegor och vad de ska ha för 

inställning till arbetsuppgifterna. Värdeorden kommuniceras ut både via ord och handlingar 

och medarbetarna blir dagligen påminda om dessa.  

  

4.4 Hur kulturen sprids och efterlevs 
 

Företagets kultur består till stor del av dess kärnvärderingar som implementeras internt på 

olika sätt för att bygga ett starkt internt arbetsgivarvarumärke. Det framgår att olika metoder 

används i syfte att få medarbetarna att sympatisera med de värden och mål som företaget står 

för. IP 2 ger exempel på hur hon upplever att företagskulturen sprids inom företaget: 

  

[…]  jag antar att dom ger direktiv neråt för att sprida kulturen i företaget, men just det 

med att man ser till att det är pyntat på alla kontor och att man kan dricka bubbel på en 

fredag[…] 

 

[…]  ja men mycket att jag minns när jag jobbade första dagen när folk skickade mail så 

var det stora bokstäver och bilder och mycket när man skrev till varandra internt så man 

märker snabbt […] mycket emojis om en chef smsar till en så märkte att det var en 

ungdomlig kultur och om det är halloween så pyntar man och äter godis och som jag sa 

tidigare så är det mycket AWs och att till exempel ledningsgruppen har övat in en dans 

ehm, dom klär ut sig… det är ganska… när man kommer in i början så blir man nästan 

chockad när det är hög musik och pyntat och så då är det svårt att undvika att det finns 

en kultur 
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Vi anser det som IP 2 uttalar sig om är ett exempel på hur företaget arbetar med att få sina 

medarbetare att sympatisera med företagets värderingar. Genom att uppmuntra medarbetarna 

med positivt betingade och motiverande incitament menar vi att det är en strategi för att 

stärka sitt arbetsgivarvarumärke internt. Enligt Ambler och Barrow (1996) kan 

arbetsgivarvarumärket beskrivas som summeringen av olika förmåner, däribland de 

psykologiska. Dessa förklaras som att de syftar till känslor så som tillhörighet och mening, 

vilka företaget ger medarbetaren via strategier inom ramen för sin företagskultur. 

Resonemanget kring de psykologiska förmånerna kan kopplas till det Sivers (1986) förklarar 

gällande arbetstagarens brist på känslan av mening och motivation i arbetet. Han menar att 

motivation i arbetet egentligen är ett påhitt. Som komplement till denna saknad menar han på 

att motivation fungerar som ett surrogat till att finna meningen då detta kan vara svårt. 

Sievers menar vidare att de anställda inte har möjlighet att hitta motivationen på egen hand 

utan är beroende av ledningen. Det IP 2 beskriver är ur Sievers perspektiv en förklaring till 

hur ledningen arbetar med att motivera sina arbetstagare och få dem att anamma företagets 

värderingar. 

 

 4.4.1 Rekrytering av rätt personal  

 

Med tanke på den starka kulturen och tydliga värderingarna som av studien framkommit, är 

det av intresse att undersöka hur företaget arbetar med att få in rätt personer till företaget som 

kan anamma de värderingar och den kultur som företaget står för. IP 4 säger följande om 

betydelsen som värderingarna har för företagskulturen och att företaget har klart för sig vilka 

egenskaper personer de anställer ska ha: 

 

[…]ehhm nej men just, varför man har värderingar och värdeord är väl för att 

man vill hitta, man vill hitta det hos alla man söker, det är dom väldigt tydliga 

med från början när man söker. Det kan man väl tycka olika om, men det är 

egentligen deras krav. Att man ska identifiera sig med en typisk AW-person. 

Och det är ju den som tror på de här värdeorden. 

 

jag tror absolut att det är ett krav. Jag blev ju ställda frågor om de här 

värdeorden och hur jag själv kunde identifiera mig med dom och ta exempel 

från mina erfarenheter. Så det är nog jätteviktigt att man kan identifiera sig med 

dem. Egentligen vill dem nog redan, jag tror inte de släpper förbi dem när jag 
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vet inte alls hur man sprider energi men det kommer nog med tiden, nej det tror 

jag inte dem släpper igenom utan det ska man verkligen visa exempel på redan i 

rekryteringsprocessen. Det tror jag. 

 

IP 4 berättar vidare om den ungdomliga kulturen: 

 

[…] sen skulle jag säga att det är väldigt ungdomligt, jag har inte jobbat på ett 

företag som är så ungdomligt det är mycket musik och AW också att det är 

ingen som är trött och har jobbat i 40 år utan alla är motiverade och drivna och 

är karriärmänniskor 

 

Utifrån det som sägs av IP 4 menar vi att det finns en tydligt uppsatt idé om vilka egenskaper 

som företaget önskar eller kräver att sina medarbetare ska ha, och att detta kontrolleras redan 

i rekryteringsprocessen. Det som IP 4 berättar kan förstås utifrån vad Alvesson och 

Sveningsson (2012) diskuterar gällande normativ kontroll, där de menar att rekrytering och 

socialisation är två betydande delar inom denna typ av kontroll som ofta används i en viss typ 

av rekrytering, nämligen matchningsmodellen. Den handlar om att det inte endast är 

kvalifikationerna för en kandidat som är viktigt utan att även de personliga egenskaperna 

spelar in eftersom det är viktigt att matcha organisationens värderingar med personen som 

ska anställas. Efter rekryteringen påbörjas en socialiseringsprocess där den nyanställde ska 

lära sig organisationens normer och värderingar samt komma in i kulturen.  

 

4.4.2 Förväntningar på medarbetaren  

 

Med anledning av att studien undersöker hur företaget arbetar med företagskultur samt hur 

den ger sig uttryck, har det av empiriska materialet framkommit att företaget arbetar med att 

bygga sin företagskultur på olika sätt. De värdeord som företaget står för implementeras på 

olika sätt i företagets verksamhet, framförallt genom att se till att medarbetarna relaterar till 

och identifierar sig med dessa. IP 2 förklarar hur hon upplever förväntningar på att efterleva 

värdeorden; 

  

         […]  det här är ju värdeord som repeteras varje gång du har avstämning med din 

CM(konsult-chef) och att man går igenom hur man känner att man efterlevt de här 
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värdeorden. För förväntan är ju att du ska känna att du lever dem när du väl jobbar, 

det är då ”share energy”, ”show heart” och ”beat yesterday”. Det är dom tre 

värdeorden skulle man kunna säga 

  

 

Det IP 2 beskriver menar vi tyder på att ledningen fokuserar på att skapa en gemensam 

värdegrund som alla anställda förväntas efterleva, där man arbetar för att medarbetarnas mål 

överensstämmer med företagets. Detta är något Alvesson och Wilmott (2002) lyfter då de 

pratar om begreppet identitetsreglering. De syftar till att företaget försöker styra 

medarbetarnas känslor i form av glädje och ambition istället för att direkt påverka deras 

beteende. Glädjen och ambitionen menar vi är genomgående för vad företaget vill att 

medarbetarna ska känna och därmed vilja bidra med prestationer som går i linje med 

företagets mål. Det IP 2 beskriver gällande avstämningarna med sin konsultchef, vilka 

innefattar att se till hur väl värdeorden efterlevs, blir en form av identitetsreglering.        

 

4.4.3 Aktiviteter som metod för motivation  

 

Flera av medarbetarna uppmärksammar det faktum att det under arbetstid regelbundet 

anordnas olika typer av aktiviteter som benämns ovanliga eller speciella i relation till andra 

arbetsplatser medarbetarna har befunnit sig på. Det framgår att det anordnas after-work med 

alkohol under arbetstid, att personer får olika typer av utmärkelser relaterat till sin 

arbetsprestation, att det spelas hög musik och dansas om goda resultat har uppnåtts samt 

anordnas tävlingar som är målfokuserade och relaterade till arbetsprestation. IP 4 berättar hur 

hon utöver sin arbetsprestation upplever en förväntan på att delta i aktiviteter som är 

frånkopplade arbetet i sig; 

  

[…] något jag tänkte på med tiden är väl lite såhär förväntningar som inte står 

någonstans men som finns och som jag tror många känner […] att man 

förväntas vara med på AW:s på fredagar, […] det är något som uppskattas väl 

(skrattar till) men det står ju ingenstans men jag kan ibland känna att åh det är 

något jag borde göra för att bli en i gänget typ […] men det kan finnas sådana 

dolda, att man förväntas vara på ett viss sätt[…] 
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Att involvera aktiviteter som är bortkopplade från det dagliga arbetet för att uppmuntra till 

glädje och gemenskap anser vi tyder på en medveten strategi från ledningens sida. Enligt 

Fleming och Sturdy (2009) och deras perspektiv på ny-normativ kontroll finns förväntningar 

på medarbetarna att vara privata och inte endast prata om arbetet eller göra arbetsrelaterade 

aktiviteter. AW som aktivitet kan anses vara ett sådant exempel där det tillkommer en 

förväntan på medarbetaren att delta och bidra mer av sig själv. Utifrån det IP 4 uttrycker 

menar vi att det framgår att det finns en förväntan på medarbetaren. Det finns en antydan att 

IP 4 inte alltid vill delta i vissa aktiviteter men känner en press att ändå delta för att 

inkluderas i gemenskapen. 

 

4.4.4 Belöningar som metod för motivation 

 

Goda resultat och prestationer uppmuntras och uppmärksammas på olika sätt, framgår det av 

flera intervjupersoner. IP 3 berättar att vissa aktiviteter fyller funktionen av en mer kortsiktig 

motivation, medan andra incitament resulterar i en mer långsiktig motivation. Däremot 

framgår det att de mer kortsiktigt motiverande aktiviteterna ändå är väldigt uppskattade, och 

därmed menar vi att de fyller en viktig funktion. IP 3 berättar följande: 

  

[…] att man kommer ut med bubbel och sådana där saker och andra mindre 

grejer under arbetsdagen är också väldigt uppskattat. På lång sikt är det 

samtalen man har med sin CM[…] I det kortare perspektivet tycker jag att det 

här mindre grejerna gör väldigt mycket, att om det har varit en bra dag och vi 

har fått in många ah men många samarbeten då kan det vara så att man går ut på 

kontoret och hoppar runt och spelar någon kul låt typ eh och typ på fredag 

eftermiddagar när det ofta är många som har mycket att göra att man kommer 

med bubbel som min kollega gjorde i fredags. 

  

Det som beskrivs här menar vi är exempel på hur prestationer uppmärksammas och att det 

sker genom olika typer av belöningar i form av bubbel och musik, som uppskattas av 

medarbetarna. Enligt Merchant och Van de Stede (2012) perspektiv på belöningssystem finns 

olika syften med att använda sig av belöningar där all dessa relaterar till organisationens 

intresse att styra medarbetarnas egenintresse i linje med organisationens mål. Ett syfte med 

belöningar som Merchant och Van der Stede förklarar är att skapa en drivkraft och 

motivation hos medarbetaren att prestera bättre för att nå organisationens mål. Medarbetare är 
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olika och vissa behöver belöning för att motivera sig själva till att prestera och utföra 

arbetsuppgiften bättre. Förhållandet är dock komplext då belöningssystem kan uppmana 

medarbetaren till ett kortsiktigt beteende (Nilsson & Olve, 2013). Det kortsiktiga beteendet 

menar vi blir den motivation som frambringas av AW:s eller middagar, medan de aktiviteter 

som genererar ett mer långsiktigt beteende och motivation är exempelvis de avstämningar 

medarbetaren har med sin konsultchef. I dessa avstämningar ser man till medarbetarens 

individuella prestationer och ser till förbättringsåtgärder relaterat till individen. Vi menar att 

IP 3 bekräftar detta, men vi bortser inte från möjligheten att det finns medarbetare som har 

andra uppfattningar. Däremot uppfattar vi att intervjupersonerna i denna studie delar en 

liknande uppfattning.  

 

Flera av medarbetarna som intervjuades benämner olika former av belöningar som är 

återkommande vid goda resultat och prestationer. IP 6 berättar om företagets kultur och 

benämner exempel på belöningar som förekommer: 

ja en otroligt stark kultur skulle jag säga, det är svårt att egentligen berätta hur 

en företagskultur är men som jag sa så kan man vinna mycket saker och det är 

resor och stora galor och många fester där man utser vinnare och det kan också 

vara att man utser månadens assistent eller månadens konsultchef och allt sånt 

gör ju att företagskulturen stärks och man ska leverera och ha vinnarskalle och 

det är väldigt glatt och resultatinriktad och det har verkligen satt sig i kulturen, 

så ja den är stark 

 

Det som IP 3 berättar menar vi är exempel på belöningar som ges för att bekräfta goda 

ekonomiska resultat. Syftet till detta, utifrån Merchant och Van der Stedes (2012) perspektiv 

på belöningar, är att skapa en drivkraft och motivation hos medarbetaren att prestera bättre 

för att nå organisationens mål. Om dessa belöningar genererar mer motiverade medarbetare 

eller endast ett instrumentellt beteende kan variera mellan individer, men vi anser det vara 

tydligt att belöningarna är en betydande del i spridningen av kulturen, samt att de resulterar i 

motivation i olika utsträckning. Med tanke på företagets resultatfokus anser vi det lämpligt att 

se detta som att ledningens ambition med belöningarna är att styra medarbetarnas beteende 

för att uppnå produktivitet som i längden bidrar till ökad lönsamhet (Fleming & Sturdy, 

2009). Ur detta perspektiv kan det vidare ses som en styrningsmetod från ledningen (Fleming 

& Sturdy, 2009). 
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4.5 Sammanfattning av resultat och analys 
 

Denna studie har syftat till att undersöka hur företagets ledning arbetar med att sprida 

företagskulturen och hur den används som ett styrmedel för att implementera organisationens 

värderingar på medarbetarens egna. Studien har även syftat till att titta på hur 

företagskulturen används som en motivationsfaktor för medarbetarna. I resultatet 

presenterades hur företaget aktivt arbetar med att bygga och sprida en stark företagskultur 

vilken påverkar medarbetarna i både deras vardag och i arbetet. Kulturen sprids med hjälp av 

olika typer av metoder, dessa visar sig redan i rekryteringsfasen där en del av 

rekryteringsprocessen består av att matcha personer med företagets värdeord samt att värdera 

deras personliga egenskaper. Vidare har resultatet visat att kulturen sprids via aktiviteter 

såsom AW:s, fester och resor där medarbetarna förväntas delta och bidra med energi. Utöver 

företagskulturen framkommer andra metoder som används för att motivera medarbetarna, 

bland annat belöningsmodeller i form av provisionsbaserad lön och möjligheten att vinna 

priser. Slutligen visar resultatet på att medarbetarna även motiveras i form av olika tävlingar 

där goda prestationer uppmärksammas inför hela organisationen.  

5.  Diskussion 
  
Följande kommer resultatet från undersökningen att diskuteras kopplat till syftet och 

frågeställningarna. Kapitlet kommer inledningsvis presentera en sammanfattning och slutsats 

av det resultat och den analys som framkommit utifrån studiens syfte, där frågeställningarna 

står i centrum.  

 

5.1 Hur arbetar företaget rent praktiskt med företagskultur och hur visar sig detta? 
 

Studien har visat att företaget har en tydlig och stark kultur som genomsyrar flera olika delar 

av organisationen. Centralt för kulturen är företagets tre värdeord, vilket både 

intervjupersonerna och företagets hemsida porträtterar. Dessa tre värdeord finns med redan 

från rekryteringsprocesserna där nya medarbetare inte endast väljs ut efter deras 

kvalifikationer, utan även deras personliga egenskaper. Vid så väl månadsavstämningar som 

lönerevisioner lyfts värdeorden där varje medarbetare bedöms på hur väl de efterlever dessa. 

Som Schein (2010) nämner används värdeord som en vägledning för att uppmuntra ett 

önskvärt beteende hos medarbetarna. Vidare har lokalerna visat sig bidra till kulturen då de 
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estetiskt ger en känsla av modernitet och framåtanda. Då vi analyserat resultaten utifrån 

Scheins teori och sett starka samband mellan vår empiri och teorin, drar vi slutsatsen att 

företaget aktivt arbetar med företagskultur. 

 

Något ytterligare som framkommer av resultatet är att det på företaget finns en utpräglad 

kultur i kommunikationen mellan medarbetarna internt. Ett flertal intervjupersoner lyfter att 

sättet att kommunicera upplevs ungdomlig, där man i skrift använder mycket emojis och 

versaler för att förstärka sitt budskap. Även ledningen efterlever denna kultur genom att klä 

ut sig och spexa vid olika tillfällen. Två av medarbetarna nämner att ledningens mål med 

företagskulturen är att företaget ska vara det bästa stället att jobba på och att medarbetarna 

aldrig ska vilja byta arbetsplats. Då den genomsnittliga åldern på företaget är 28-29 år har 

företaget anpassat kulturen till just denna målgrupp för att få dem att stanna kvar på företaget. 

Genom att ha traditioner som att dricka bubbel på fredagar, spela hög musik i lokalerna och 

anordna större fester skapas en gemenskap och en känsla av tillhörighet som gör att 

medarbetarna blir motiverade att stanna kvar på arbetsplatsen. Detta kopplas till Fleming och 

Sturdys (2009) teori om den ny-normativa kontrollen där medarbetarna uppmuntras att vara 

sig själva och där en viktig del är att ha roligt på jobbet.  

 

 

5.1.2 Vad bedömer arbetstagarna att företagskulturen har för betydelse för deras 

motivation? 
 

En intressant aspekt är att många av intervjupersonerna upplever företaget som en ytterst unik 

arbetsplats som är svår att helt förstå för en utomstående, det är tydligt att det finns en viss 

stolthet i att få vara en del av detta. En av intervjupersonerna beskriver att företagets mål är 

att samtliga medarbetare ska komma till jobbet och där träffa sina vänner, detta ska bidra till 

motivation att stanna kvar och inte avsluta sin anställning. Det kan ses som ett sätt för 

ledningen till att få medarbetarna motiverade till att stanna kvar och att utföra ett bra jobb. Då 

medarbetarna på företaget är av en yngre målgrupp är även aktiviteterna riktade till yngre 

personer, även dessa aktiviteter kan ses som en metod för att öka motivationen. En av 

intervjupersonerna nämner att det finns förväntningar på att man som anställd ska delta i 

dessa aktiviteter och att det är viktigt att vara med för att inkluderas i gemenskapen. Det 

framkommer att dessa aktiviteter trots allt är uppskattade av medarbetarna vilket ökar deras 

motivation. De metoder som är starkt kopplade till kulturen, såsom att servera bubbel på 
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fredagar, spela hög musik för att hylla prestationer eller att ge komplimanger kopplade till 

värdeorden, ger intrycket av att ha en positiv effekt på motivationen då de flesta verkar 

uppleva det som något roligt och något som bidrar till god stämning. Detta kan kopplas till 

Alvesson och Sveningssons (2012) teori om matchningsmodellen då flera av 

intervjupersonerna nämnt att värdeorden har en stor påverkan redan i rekryteringen av nya 

medarbetare. Redan under anställningsintervjun har medarbetarna fått frågor om värdeorden 

samt behövt visa på egenskaper som matchar företagets värderingar för att bli anställda.  

 

Vidare framgår att värdeorden används både muntligen och skriftligen på olika sätt mellan 

medarbetarna. Exempelvis förklarar en medarbetare att det vid genomförande av goda 

prestationer eller när medarbetaren personlighetsmässigt bidragit till gruppen på ett sätt som 

överensstämmer med värdeorden, kan användas uttryck som ”du är en sådan show-heart-

person”. Dessa värdeordsbaserade uttryck används ofta i situationer när utmärkelser delas ut, 

vilket ofta sker på företagsfester eller tillställningar där personen ifråga uppmärksammas 

framför alla.  

 

 

5.1.3 Vilka övriga metoder använder ledningen för att motivera arbetstagarna och i 

vilket syfte? 
 

En metod som används i syfte att motivera är kommunikationen och avstämningarna mellan 

medarbetare och dennes närmsta chef. Det framgår att avstämningarna är en betydande 

aspekt för medarbetarnas motivation. Denna motivation förklaras med att avstämningarna är 

individanpassade där det finns möjlighet att lyfta egna behov och målsättningar som är 

betydande för motivationen att göra ett gott arbete på lång sikt. Avstämningarna genomförs 

månadsvis där de under mötet tillsammans går igenom medarbetarens resultat och pratar om 

de styrkor och svagheter hen besitter.  

 

En ytterligare metod som används i syfte att generera motivation är de olika former av 

belöningar som används vid uppmärksammande av goda resultat och prestationer. Enligt 

Merchant och Van der Stede (2012) finns olika syften med belöningar vilka kan appliceras på 

denna studie. De nämner syftet att skapa en drivkraft och motivation hos medarbetaren till att 

prestera bättre för att nå organisationens mål. Medarbetare är olika och vissa behöver 

belöning för att motivera sig själva till att prestera och utföra arbetsuppgiften bättre 
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(Merchant & Van der Stede, 2012). Detta framgår tydligt av intervjuerna där medarbetare 

uttrycker att belöningar i form av att spela musik när medarbetare presterat bra under en 

arbetsvecka, eller när det spontant bjuds på bubbel på arbetstid uttrycks vara uppskattade då 

de bidrar med glädje och känsla av uppskattning, fastän de genererar en mer kortsiktig 

motivation. Detta anser även Nilsson och Olve (2013) då de påstår belöningar vara komplexa 

eftersom belöningssystem kan uppmana medarbetaren till just ett kortsiktigt beteende. I 

studien framgår exempel på belöningar där en form är hur det bland medarbetarna och 

ledningen bedrivs mail-trådar där individuella prestationer uppmärksammas i relation till 

organisationens mål genom att gratta och berömma. Däremot framgår det att det finns annat 

som företaget gör som bidrar till ett mer långsiktigt beteende, t.ex. avstämningsmöten med 

sin chef där individuella och specifika målsättningar och önskningar diskuteras utifrån 

medarbetarens egna förutsättningar, något som uppskattas av medarbetarna, av studien att 

döma.      
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7. Bilagor 
 

7.1. Intervjuguider  
 

Intervjuguide till medarbetare 

Del 1 – du och din roll på företaget 

• Berätta lite om dig och din roll här på företaget. Hur gammal är du? Hur länge har du 

jobbat? Har du haft en annan roll på företaget tidigare? Vad fick dig att söka till 

företaget Vad är viktiga egenskaper på en arbetsplats? 

• Hur kan en typisk arbetsdag se ut?  

• Hur ser ditt närmsta team/kontor ut? Vem är din närmsta chef?  

• Hur ofta har du kontakt med din närmsta chef? På vilket sätt har ni kontakt? 

• Hur ser strukturen ut? Ledning, chefer, mellanchefer, underchefer osv. 

 

Del 2 - företagskultur 

• Kan du beskriva din arbetsplats, vad är utmärkande med den? 

• Har din arbetsplats en stark företagskultur? Om ja, hur ger den sig uttryck? 

• Hur arbetar ledningen med att sprida företagskulturen? Värderingar, materiella saker 

(kontor och inledning), medarbetarnas egenart 

• Anser du att företagskulturen bidrar till en god stämning på arbetsplatsen?  

• Varför använder företaget använder sig av den här typen av företagskultur? 

• Upplever du att det finns förväntningar på hur du ska vara/agera på arbetsplatsen? Hur 

då? Hur påverkar dessa förväntningar dig i ditt arbetssätt?  

• Hur upplever du att din nuvarande arbetsplats skiljer sig från dina tidigare?  

 

Del 3 - motivation 

• Vad motiverar dig i arbetet?  

• Upplever du att din arbetsplats eller arbetsgivare aktivt arbetar med att motivera sina 

arbetstagare? På vilket sätt?  

• Är det någon skillnad på din motivation nu om du jämför med hur det var innan 

Corona? 

• Finns det någon typ av belöningsmodell för när det går bra eller när någon enskild 

person presterar goda resultat? Lönemodell, aktiviteter, beröm, feedback? 

• Om mål inte uppnås, hur arbetar man för att motivera varandra då? 
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• Hade du önskat att få motivation på något annat sätt? 

 

 

Intervjuguide till person i ledande ställning 

 

Del 1- du och din roll på företaget  

• Berätta lite om dig och din roll här på företaget. Hur länge har du jobbat? Har du haft 

en anna roll på företaget tidigare? Vad fick dig att söka till Academic Work? Vad är 

viktiga egenskaper på en arbetsplats? 

• Vad har du för medarbetaransvar?  

• Vad anser du är viktiga egenskaper hos en anställd hos er? Varför?  

• Kan du beskriva din arbetsplats, vad är utmärkande med den? 

 

Del 2 – företagskultur  

• Har din arbetsplats en stark företagskultur? Om ja, hur ger den sig uttryck? 

• Hur arbetar ledningen med att sprida företagskulturen? Värderingar, materiella saker 

(kontor och inledning), medarbetarnas egenart 

• Värdeorden, varför just dom? 

• Anser du att företagskulturen bidrar till en god stämning på arbetsplatsen?  

• Varför använder företaget sig av den här typen av företagskultur? 

• Upplever du att andra företag i branschen har liknande företagskultur?  

• Har du några förväntningar på hur dina medarbetare ska agera på arbetsplatsen?  

 

Del 3 – motivation  

• Vad upplever du motiverar dina medarbetare?  

• Hur arbetar du med att motivera dina anställda?  

• Är det någon skillnad på din motivation nu om du jämför med hur det var innan 

Corona? 

• Finns det någon typ av belöningsmodell för när det går bra eller när någon enskild 

person presterar goda resultat? Lönemodell, aktiviteter, beröm, feedback? 

• Vad är syftet med dessa belöningssystem? 

• Om mål inte uppnås, hur arbetar du med att motivera dina arbetstagare då? 

• Hade du kunnat motivera dina medarbetare på något annat sätt? 
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7.2 Informationsbrev  
 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

 

Till  

   

En förfrågan om deltagande i studie 

 

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 

ledningen på företaget använder olika strategier för att motivera de anställda samt hur dessa 

strategier ur ett ledningsperspektiv fungerar som styrmedel för att implementera 

organisationens värderingar till medarbetarnas egna. Detta i syfte att uppnå organisationens 

mål. 

  

 

Du tillfrågas i egenskap som medarbetare då vi är intresserade av dina erfarenheter och tankar 

kopplade till din arbetsplats. Du kommer ingå som respondent i en kvalitativ studie tillsammans 

med ca 10 andra medarbetare. Intervjun kommer att vara mellan 45 minuter-1 timme och 

kommer att genomföras på din arbetsplats. Intervjun kommer att spelas in i kombination med 

att anteckningar tas.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras och det insamlade materialet kan 

komma att förvaras digitalt. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av 

en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.  
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