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Sammandrag  
Denna uppsats behandlar fenomenet organisationskultur, och undersöker hur 

organisationskulturen kan ha kommit att förändrats på ett företag i samband med en 

organisationsförändring i form av ett uppköp. Detta undersöks genom att två valda teoretiska 

ramverk används, och att aspekter som tid och förändring inkluderas i studien. Studien 

genomförs i form av en kvalitativ fallstudie på ett enskilt företag, där semistrukturerade 

intervjuer av anställda gjorts. 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur bättre förståelse av organisationskultur kan erhållas när 

en kombination av två teoretiska modeller appliceras i samband med att en 

organisationsförändring har skett, där det både tas hänsyn till interna nivåer och externa 

faktorer.  

 

Studien visade att en rad olika förändringar gällande organisationskulturen har skett efter det 

att organisationsförändringen har ägt rum. Studien kan sägas ha bidragit till en djupare 

förståelse för organisationskultur som enskilt fenomen, och hur fenomenet på olika sätt kan 

påverkas.  
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1.	  Inledning	  	  

 

1.1	  Bakgrund	  	  

När forskarna Cameron och Quinn (2005) undersökte vad världens fem mest lönsamma 

företag hade gemensamt fann de endast en gemensam nämnare: en tydlig organisationskultur 

(Cameron K. S., Quinn R. E. 2005). Organisationskultur som enskilt fenomen blev 

internationellt sett föremål för forskning först på 80-talet och har sedan dess legat till grund 

för utförliga studier (Hofstede, 1990). Idag är dess påverkan och inflytande över företag inte 

längre ifrågasatt utan en självklarhet (O'Reilly & Chatman,1996; Cameron & Quinn, 2005; 

Gordon & DiTomaso, 1992; Marcoulides & Heck, 1993; Hofstede, 1993). Detta grundar sig i 

idén om att när en organisations normer och värderingar är delade av dess medlemmar 

kommer detta leda till att de blir mer motiverade och benägna att arbeta hårdare för att nå 

organisationens gemensamma mål. Detta var en av grundteserna i Waterman och Porter’s 

(1982) bästsäljare ”In search of excellence”, vilket även stöds av senare forskning (Deal & 

Kennedy, 1982; Kotter & Heskett, 1992; Sørensen, 2002). Organisationskultur tycks idag ha 

kommit att bli något lika viktigt och självklart för företag som strategi och struktur.  

1.2	  Problematisering	  

En rad olika modeller och teoretiska ramverk har därför tagits fram i hopp om att kunna 

åskådliggöra, hantera och förstå organisationskultur (Hall, 1976; Hofstede et al., 1990; Sagiv 

& Schwartz, 2007; Schein, 2004). Det råder dock än idag inte någon konsensus bland forskare 

för hur organisationskultur bör studeras, utan är något som fortfarande debatteras i den 

akademiska världen (Martin, 1992; Trice & Beyer 1993). 

 

En mycket använd modell bland forskare är Edgar Scheins modell från år 2004, (Dauber et 

al., 2012) som går ut på att organisationskulturen delas upp i tre olika nivåer: artefakter, 

uttalade värderingar samt grundläggande antaganden. Denna modell har dock varit föremål 

för kritik då ett flertal brister har kunnat identifieras. Sagiv & Schwartz (2007) menar att den 

bland annat misslyckas med att ta hänsyn till externa faktorer. Med externa faktorer menar de 

att då en organisation är en del av ett omgivande samhälle, finns det element utanför 

organisationen som också påverkar dess verksamhet. De menar att dessa element även 

påverkar och formar en organisations kultur. Utifrån detta presenterar de tre externa faktorer 
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som de menar påverkar organisationskulturen: det omgivande samhället, personliga 

värderingar och organisationens uppgift. 

 

En generell kritik mot modeller kring organisationskultur finns också med avseende på tid 

och förändring (Dauber et al., 2012). Ployhart och Vandenberg (2010) menar att teoretiska 

modeller måste, om inte förklara, åtminstone kunna indikera på hur olika variabler förhåller 

sig till varandra för att kunna förstå det studerade fenomenet. De hävdar att annars riskerar 

samma studie att generera olika resultat beroende på när den genomförs utan att kunna 

förklara varför detta sker. Detta menar de gör kunskapen om fenomenet otillräcklig, för att 

kunna benämnas som vetenskaplig kunskap. Dauber et al (2012) menar att organisationskultur 

är ett relativt nytt forskningsområde och att de flesta publicerade modeller ännu inte har 

kunnat kartlägga hur organisationskultur förändras med tiden. Det finns än idag inte någon 

enhetligt åsikt bland forskare för hur tid och förändring ska studeras (Lance, et al., 2000; 

Lance, Vandenberg & Self 2000). 

 

Betyder detta att en djupare kunskap om organisationskultur kan erhållas om det studeras 

utifrån en förändring sett ur olika perspektiv? Det leder även till frågor om vad som påverkar 

organisationskulturen och om den förändras utifrån interna faktorer eller om andra variabler 

utanför organisationen kan tänkas styra eller influera den. 

1.3	  Forskningsfråga	  

Vi har utifrån denna bakgrund formulerat följande forskningsfråga: Hur kan en förändring av 

organisationskultur förklaras av både interna förändringar inom organisationen och externa 

faktorer utanför organisationen och hur kan detta bidra till en djupare förståelse av 

organisationskultur? 

1.4	  Syfte	  

Uppsatsen syftar till att undersöka hur bättre förståelse av organisationskultur kan erhållas när 

en kombination av två teoretiska modeller appliceras på en förändring. Syftet med detta är att 

genom att studera denna förändring kunna få en djupare förståelse för hur olika variabler 

hänger samman och påverkar varandra och därmed bidra till en bättre förståelse för 

organisationskultur som fenomen. Studien syftar också till att undersöka hur interna 

förändringar inom en organisation påverkar dess kultur samtidigt som externa faktorers 



	   8	  

påverkan också studeras. Vi hoppas även att kunna visa på hur två modeller tillsammans kan 

bidra till att skapa en utökad förståelse för hur och varför organisationskultur förändras. 

Vi i har syfte att söka besvara vår forskningsfråga valt att undersöka detta i form av en 

fallstudie på ett enskilt företag som genomgått en förändring. 

1.6	  Definitionen	  av	  organisationskultur	  

Med kultur menar de flesta forskare de utmärkande drag hos en grupp som gör att de skiljer 

sig från andra grupper (Tsui, et al., 2007). Den definition vi i denna studie kommer att utgå 

från när det gäller organisationskultur som begrepp, är den som fastställts av Edgar Schein: 

“as a pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solves its problems 

of external adaptation and internal integrations, that has worked well enough to be considered 

valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think and 

feel in relation to those problems”. (Schein 2004, s. 17)  

 

En annan viktig fråga när det gäller synen på organisationskultur som fenomen handlar ofta 

om det symboliska värdet gällande hur fenomenet bör betraktas. Två tydliga perspektiv kan 

här identifieras, där ena perspektivet behandlar organisationskultur som något en organisation 

har, medan det andra perspektivet istället behandlar kultur som någonting organisationen är.  

Behandlas organisationskultur som något en organisation har, kan fenomenet sägas komma att 

skapas, förstärkas samt förändras i specifika situationer och av olika ledare. Fenomenet kan 

därmed komma att användas i olika syften, så som i utförandet av kontroll och samordning. 

Genom att istället se på organisationskultur som något en organisation är, ses istället kulturen 

som ett komplement och kan därmed inte komma att styras eller påverkas, utan ses istället 

som något som uppstår när människor interagerar och kan därmed beskrivas som en social 

konstruktion (Bolman och Deal, 2013). Vi har i denna studie valt att se på organisationskultur 

utifrån perspektivet att organisationskultur är någonting en organisation har, och att 

fenomenet därmed kan komma att styras, påverkas samt förändras.   

1.7	  Förväntat	  kunskapsbidrag	  

Denna studie kan på olika plan sägas vara av intresse både för akademiker och praktiker. För 

företag kan resultaten av studien vara av intresse då den ger ett exempel på hur en 

organisatorisk förändring kan skapa en förändring av organisationskulturen hos de anställda. 

Då studien också ämnar visa hur olika variabler hänger samman och influerar varandra genom 
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tiden, är dess resultat i synnerhet intressanta för företag som planerar att genomföra en 

organisationsförändring och vill ha en indikation på vilken effekt olika åtgärder kan få. 

På det akademiska planet kan det sägas att organisationskultur är ett relativt nytt område för 

forskning, och att befintliga modeller inte förklarar hur organisationskultur förändras med 

tiden . Detta är något denna studie försöker utöka kunskapen om. Vidare hoppas denna 

kunskap också leda till en djupare förståelse för organisationskultur som fenomen. 

 

1.8	  Studiens	  disposition	  	  

Studien börjar inledningsvis med att ge en bakgrund till varför organisationskultur är ett 

aktuellt område både inom näringslivet och den akademiska världen. Därefter presenteras 

studiens centrala forskningsfråga och dess syfte. Efter detta presenteras den definition av, och 

synsätt på, organisationskultur som denna studie kommer att använda. Studien kommer efter 

denna inledning att presentera de utvalda teoretiska ramverken som legat till grund för denna 

studie. Därefter följer ett metodavsnitt, där uppsatsens datainsamling och operationalisering 

presenteras och diskuteras. Vidare kommer också svårigheter med studien att diskuteras i 

detta avsnitt, samt studiens tillförlitlighet utifrån den kvalitativa traditionen. Sedan följer en 

presentation av det insamlade empiriska materialet, som därefter kommer att analyseras 

utifrån de valda teoretiska ramverken. Slutligen följer ett avsnitt med en avslutande 

diskussion där samband presenteras och slutsatser dras utifrån studiens resultat.  

2.	  Teoretisk	  bakgrund	  

I detta avsnitt presenteras de teoretiska ramverk som legat till grund för uppsatsen. 

 

I undersökningen har Edgar Scheins (2004) teori inom organisationskultur använts, då vi tror 

att denna teori kommer att kunna hjälpa oss i vår undersökning genom att ge en förenklad bild 

av hur vi kan se på organisationskulturer och därmed få en större förståelse för vår 

undersökning samt våra resultat. Dock är denna teori begränsad då den enbart tar hänsyn till 

interna faktorer inom organisationen, och inte andra aspekter i form av externa 

påverkansfaktorer på organisationskulturen. Utifrån detta har vi valt att komplettera vår 

teorigrund med Sagiv och Schwarts modell (2007), som istället främst fokuserar på externa 

faktorer utanför organisationen och dess påverkan på kulturen. Samtidigt ger Schein (2004) 
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en meningsfull grund för förståelsen av interna faktorer inom organisationen, varför vi väljer 

att i vår undersökning kombinera dessa båda teorier.  

2.1	  Scheins	  interna	  nivåer	  

Schein (2004) refererar till organisationskultur i termer av en dynamisk modell där kulturen är 

ett inlärt fenomen som kan komma att förändras. Han definierar, som tidigare nämnts, 

organisationskultur som ett mönster av grundläggande antaganden som en given grupp har 

uppfunnit, upptäckt eller utvecklat, med syftet att lära sig att hantera problem av extern 

anpassning samt intern integration. Detta mönster ska även ha fungerat tillräckligt väl för att 

anses accepterat inom organisationen, och därmed kunna läras ut till nya medlemmar som den 

korrekta vägen att förstå, tänka och känna i relation till dessa problem. Vidare menar Schein 

(2004) att organisationskultur går att analysera på tre olika nivåer. Dessa nivåer är artefakter, 

uttalade värderingar samt grundläggande antaganden. (Schein, 2004) 

2.1.1	  Artefakter	  

Den artefakta nivån består av synliga attribut inom organisationen och den konstruerade 

miljön som organisationen befinner sig i. Den utgör synliga strukturer och processer inom 

organisationen. Dessa fenomen är lätta att observera då de går att se, höra och känna dem. 

Samtidigt är dessa svåra att tolka då innebörden enbart kan tolkas vid en vidare förståelse av 

organisationens uttalade värderingar. Observatörer kan till exempel beskriva vad de ser och 

känner, men de kan inte enbart utifrån detta tyda vad dessa fenomen betyder för den givna 

gruppen. Exempel på artefakter är den fysiska miljön, språk, teknologi, klädkoder, myter och 

historier, ritualer samt struktur. För att förstå meningen av dessa artefakter måste det också 

finnas en djupare förståelse för de andra nivåerna av organisationskultur (Schein, 2004). 

2.1.2	  Uttalade	  värderingar	  

Nästa nivå som Schein (2004) identifierar är de inom organisationen uttalade värderingarna. 

Denna nivå inkluderar förståelser för accepterade beteenden och vad som kan anses som 

problem och lösningar. Den innefattar en organisations strategier, mål, filosofier samt vision 

och mission. Medlemmar inom en organisation lär sig vilka trosföreställningar och 

värderingar som är accepterade och vilka normer och regler som råder. Om dessa förstådda 

värderingar överensstämmer med en organisations grundläggande antaganden, kommer dessa 

att kombineras till en filosofi som kan sammanföra grupper, fungera som en gemensam 

identitet, samt ett huvudsakligt syfte. Dock lämnar ofta uttalade värderingar en stor del av 

beteenden oförklarade. För att få en djupare förståelse och för att kunna göra en tolkning, 
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måste det även finnas en förståelse för den tredje nivån av organisationskultur som Schein 

(2004) identifierar - en organisations grundläggande antaganden. (Schein, 2004) 

2.1.3	  Grundläggande	  antaganden	  

Grundläggande antaganden är enligt Schein (2004) de rådande principer som styr 

perceptioner, tankar och känslor hos medlemmarna av en organisation. Denna process sker 

ofta på en omedveten nivå. Han menar att detta är den dominerande källan till medlemmars 

värderingar och agerande. Grundläggande antaganden är inom organisationen tagna för givet 

och uppstår genom att repeterade beteenden implementerar värderingar i den dagliga 

aktiviteten. Dessa grundläggande antaganden guidar beteenden och påverkar hur medlemmar 

ska tänka, känna och uppleva. Dessa tenderar ofta att vara icke diskuterbara, vilket gör de 

mycket svåra att förändra. Grundläggande antaganden hjälper medlemmar att förstå vad saker 

har för betydelse och vilket fokus de ska ha, och styr hur medlemmar bör agera emotionellt 

samt vilket agerande som är önskvärt i olika situationer. Om det inte går att tolka meningen 

med de grundläggande antaganden som råder går det inte heller att tyda artefakter på ett 

korrekt sätt, eller hur mycket det går att tro på organisationens värderingar. Då de 

grundläggande antagandena ofta görs på en omedveten nivå, kan de därmed vara svåra att 

identifiera (Schein, 2004). 

 

Schein (2004) menar vidare att för att förstå fenomenet kultur måste det även finnas en 

förståelse för de grundläggande antagandena, och förstås dessa kan blir det därmed enklare att 

tolka de andra nivåerna av kulturfenomenet och utifrån detta agera på ett lämpligt sätt. Även 

om själva kärnan av organisationskulturen består av dessa delade grundläggande antaganden, 

kommer kulturen att visa sig genom synliga artefakter samt delade värderingar och 

trosföreställningar. (Schein, 2004) 

 



	   12	  

Figur 1: Illustration av Scheins tre nivåer av kultur. Schein, E.H. Organizational Culture and 

Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, 1992, Figure 9 

 

Schein (2004) presenterar en användbar och accepterad modell inom området för 

organisationsteorier. Dock har han samtidigt blivit kritiserad för att utelämna en avgörande 

aspekt - externa influenser utanför organisationen (Sagiv & Schwartz, 2007). 

2.2	  Sagiv	  och	  Schwartz	  externa	  påverkansfaktorer	  

Sagiv och Schwartz (2007) menar att för att förstå organisationskultur räcker det inte med att 

förstå de interna processerna inom en organisation, utan denna organisation måste sättas in i 

ett större sammanhang. Detta eftersom krafter utanför organisationen influerar dess kultur. De 

har identifierat tre olika källor för hur denna påverkan sker. Dessa är; de kulturella 

värderingar som råder i samhället, de personliga värderingar organisationens medlemmar för 

med sig till organisationen samt vad organisationens huvudsakliga uppgift innebär. Den första 

källan som består av den samhälleliga kulturen, påverkar organisationen på ett direkt sätt. De 

två andra källorna påverkar istället organisationen genom en indirekt process (Sagiv och 

Schwartz, 2007). 
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Sagiv och Schwartz (2007) liknar organisationer vid öppna, levande system som ständigt 

möter olika typer av utmaningar. Främst handlar dessa utmaningar om att anpassa sig till den 

miljö organisationen verkar i, samt att integrera det interna systemet. I respons till dessa olika 

typer av utmaningar utvecklar ofta organisationer ett ramverk som formar deras kulturella 

värderingar (Sagiv och Schwartz, 2007). 

2.2.1	  Samhällspåverkan	  

När det gäller den första nivån av externa influenser, hur kultur på samhällsnivå påverkar 

organisationen, menar Sagiv och Schwartz (2007) att då organisationer verkar som en del av 

samhället kommer den kultur och de värderingar som är accepterade i samhället i stort även 

att påverka den enskilda organisationen. Organisationer har ett behov av att bli godkända och 

accepterade av samhället för att kunna fortsätta att fungera effektivt. På lång sikt måste 

organisationer kunna rättfärdiga sina aktiviteter och då är det viktigt att agera enligt de 

värderingar som är accepterade i samhället. I annat fall riskerar organisationer att bli starkt 

kritiserade, och i värsta fall att behöva stänga sin verksamhet. Utifrån detta bör det därmed 

ligga i organisationens intresse att agera och utvecklas inom ramen för den samhälleliga 

kulturen, och därmed bör de anpassa sin egen organisationskultur utifrån denna (Sagiv och 

Schwartz, 2007). För att utforska den samhälleliga kulturens påverkan på 

organisationskulturen har en rad olika tillvägagångssätt och dimensioner tagits fram som 

förslag på hur samhällets kultur kan försöka tolkas (House et al., 2001, Sagiv & Schwartz, 

2007). Därmed påverkar de kulturer och värderingar som finns på samhällsnivå även enskilda 

organisationskulturer, och därmed också organisationers egna normer och ageranden. (Sagiv 

och Schwartz, 2007). Schwartz (Sagiv och Schwartz, 2007) har tidigare använt sig av sju 

olika variabler i syfte att identifiera och klassificera olika nationella identiteter som illustreras 

nedan i Figur 2. 
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Figur 2: En karta med 7 variabler över 76 nationella grupper (Sagiv & Schwartz, 2007) 

 

2.2.2	  Personliga	  värderingar	  	  

Organisationskulturer påverkas även indirekt via externa influenser. Sagiv och Schwartz 

(2007) identifierar personliga värderingar hos organisationens medlemmar som en källa till 

detta. De menar att personliga värderingar lägger grund för hur människor agerar, vad de 

uppmärksammar, hur de bearbetar information samt deras val, beteenden och beslut. Vidare 

menar de att medlemmar av olika samhällen har vissa likheter när det kommer till personliga 

värderingar. Detta på grund av att de är socialiserade inom samma miljö och ofta har 

gemensamma nämnare i form av utbildning, samma regler och lagar samt influeras av samma 

medier. Därmed menar författarna att de även har samma underliggande sociala och kulturella 

ståndpunkter. (Sagiv och Schwartz, 2007) 

 

De menar också att olika faktorer kan komma att påverka huruvida de personliga 

värderingarna medlemmarna i en organisation kan ha en inverkan på de kulturella 

värderingarna inom organisationen. Faktorer som avser den enskilda organisationen kan 

exempelvis vara storlek och ålder. Ju mindre och yngre organisationen är, desto troligare är 

det att det finns ett utrymme för att medlemmarnas personliga värderingar kommer att ha en 

påverkan på organisationen. Om organisationen istället är stor och väletablerad är det svårare 
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för medlemmars personligheter att influera rådande normer och värderingar. (Sagiv och 

Schwartz, 2007) 

2.2.3	  Organisationens	  uppgift	  

En annan källa till extern påverkan av organisationskulturer är vad organisationens primära 

uppgift faktiskt innebär. Sagiv och Schwartz (2007) menar att detta kommer att karakterisera 

organisationen både i dess interna och externa processer då de kommer att använda den 

grundläggande uppgiften organisationen har till att motivera och rättfärdiga organisationens 

agerande, både gentemot de anställda men också det omgivande samhället.  

 

Organisationer är även föremål för influenser av den bransch de tillhör. Olika branscher är 

verksamma i olika affärsklimat och ställs därför inför olika uppgifter, möjligheter och 

utmaningar. Sagiv och Schwartz (2007) tar som exempel upp skillnaden mellan företag inom 

högteknologiska och låg teknologiska branscher. Företag som är verksamma inom en 

högteknologisk bransch ställs inför ett affärsklimat med många och snabba förändringar vilket 

medför att initiativ, innovation och handlingskraft bland de anställda eftersöks. Detta står i 

kontrast till ett företag som är verksamt inom en låg teknologisk, stabil bransch där rutiner 

istället är ett centralt begrepp. 

 

Ytterligare en influens kopplad till organisationens uppgift är vad det dominerande yrket inom 

organisationen är. Detta är av vikt eftersom att individer inom samma yrke tenderar att ha 

liknande personliga värderingar. Ett exempel på detta är att socialarbetare kännetecknas av 

värderingar kopplade till att ta hand om andra människor medan banktjänstemän i högre grad 

är intresserade av att utveckla och förbättra sig själva (Sagiv och Schwartz, 2007).  

 

3.	  Metod	  	  

I detta avsnitt beskriver och motiverar vi de ansatser och metoder som använts vid 

insamlingen av data till denna studie, vilket följs av en diskussion gällande svårigheterna med 

dessa arbetssätt. 

 

Vi har med denna bakgrund valt undersöka huruvida organisationskulturen kan ha kommit att 

förändrats på ett specifikt företag, efter att en organisationsförändring i form av ett uppköp 

har ägt rum. Vi har valt att anonymisera företaget där fallstudien gjorts, då resultaten visat sig 
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vara av känslig karaktär. Det företag vi har valt att genomföra vår studie på är en familjeägd 

bagerikedja som år 2011 blev uppköpt av en finsk koncern. Företaget säljer i synnerhet 

surdegsbröd, kaffebröd samt tårtor men serverar även smörgåsar och kaffe. Affärsidén är att 

leverera högklassig kvalitet på både produkter och bemötandet från personalen. I dagsläget 

har företaget ett tjugotal butiker i Stockholm och åtta butiker i malmöområdet. Brödet säljs 

även hos ett sjuttiotal utvalda livsmedelshandlare. Sedan uppköpet skedde har det skett en rad 

olika organisationsförändringar inom företaget, som nu är ett helägt dotterbolag inom 

koncernen. Företaget har bland annat en ny VD som koncernen har tillsatt och företaget har 

påbörjat en omfattande expansion. 

 

I denna studie har vi använt oss av en kombination av Scheins (2004) tre interna nivåer, som 

studerar vad organisationskultur är, och Sagiv & Schwartz’s (2007) tre externa faktorer som 

istället behandlar vad som påverkar organisationskultur. För att försöka få en djupare 

förståelse för hur olika variabler hänger ihop kommer dessa teorier appliceras på ett 

studieobjekt som genomgått en förändring med ett före- och efterperspektiv.   

 

Vi har valt att genomföra undersökningen på ett familjeföretag med anledning av att tidigare 

forskning visar på att de ofta kännetecknas av en tydlig företagskultur med särskilda 

karaktärer, så som ett aktivt ägarskap, ett långsiktigt perspektiv, en god förståelse för 

marknaden samt en känslomässig anknytning (Karlén, 2003). Utifrån detta har valet gjorts att 

undersöka organisationskulturen på ett tidigare familjeägt företag. 

 

3.1	  Val	  av	  ansats	  

Denna studie har genomförts med en metod bestående av en kvalitativ fallstudie på ett enskilt 

företag, där semistrukturerade intervjuer av anställda har genomförts. Nedan diskuteras 

metodvalet mer utförligt, där varje del av metoden behandlas.   

 

När det kommer till olika arbetssätt gällande relationen mellan teori och verklighet brukar tre 

olika angreppssätt att diskuteras. Dessa är det deduktiva, induktiva samt abduktiva 

arbetssättet. (Patel och Davidsson, 2011) Vi har i denna uppsats använt oss av ett deduktiv 

arbetssätt, där det teoretiska ramverket fungerat som utgångspunkt och att detta därefter 

bevisas. Den valda befintliga teorin avgör på så sätt vilken datainsamling som görs, och 

därefter tolkas och skildras resultaten utifrån denna utgångspunkt. Dock bör det nämnas att 
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arbetsprocessen i denna studie inte varit fullständigt i linje med ett deduktivt arbetssätt, då en 

pilotstudie har gjorts i syfte att testa intervjufrågorna. Risken med den deduktiva metoden är 

att då teorin utgör utgångspunkten, kan detta avgöra vilken information som samlas in och en 

effekt kan därmed vara att vissa material utelämnas, vilket är en aspekt som vi genom studien 

varit medvetna om. (Patel och Davidsson, 2011) 

3.2	  Operationalisering	  

För att kunna besvara studiens frågeställning har undersökningen kommit att bestå av tre olika 

moment i syfte att operationalisera de valda teoretiska modellerna. Först gjordes en 

litteraturgranskning av de båda teorierna i syfte att hitta teman att täcka i våra intervjuer som 

legat till grund för denna undersökning. Scheins (2004) teori operationaliserades genom att vi 

granskade vilka faktorer som kan kopplas till de olika nivåerna som enligt honom utgör 

organisationskulturen. Samma granskning gjordes av Sagiv och Schwartzs (2007) tre externa 

påverkansfaktorer. Detta resulterade i de olika teman vi utgick ifrån i undersökningens 

semistrukturerade intervjuer. För att se val av teman, se bilaga 1.  

 

Nästa steg i operationaliseringsprocessen var att använda oss av en första så kallad 

pilotintervju. Denna användes i syfte att få underlag för vilka frågor och teman som var mest 

väsentliga, och för att därefter kunna revidera våra frågor inför kommande intervjuer. Genom 

diskussioner under denna intervju framkom det även nya teman, som senare kom att 

behandlas i de övriga intervjuerna. Denna pilotintervju blev betydligt längre än de övriga och 

gav underlag för de senare intervjuer studien kom att baseras på.  

 

Det tredje momentet i operationliseringsprocessen var genomförandet av de semistrukturerade 

intervjuerna. Dessa utformades i syfte att bekräfta information som framkommit i 

pilotintervjun, men även genom att försöka få nya insikter. Ny information som framkommit 

vid senare intervjuer har deltagarna i de tidigare intervjuerna fått ta del av i efterhand, och på 

så sätt fått chansen att kommentera och ta ställning till även denna information.   

 

Vårt förhållningssätt till hur vi tolkat dessa intervjuer är att vi enligt den kvalitativa 

traditionen ser på intervjuerna som de intervjuades egna upplevelser och berättelser. Vi har 

lyssnat på deras berättelser för att få en förståelse av deras livsvärldar och relationer, och 

dessa har legat till grund för våra slutsatser. 
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Utifrån detta ska därmed resultaten tolkas som deras upplevelser, vilket har påverkat 

analysen.  

 

Vi har låtit studiens deltagare själva styra vad de tycker de kan uttala sig om. Därför 

förekommer bland annat kommentaren om företaget på andra hierarkiska nivåer än 

butiksbiträden och motiveringar till varför saker sker eftersom studiens deltagares behandlat 

detta i sina historier. Det här menar vi ger bild av organisationskulturen i företaget som helhet 

tolkat från butiksbiträdenas perspektiv. 

3.3	  Undersökningsdesign	  	  

Studien har genomförts genom en kvalitativ datainsamling bestående av djupgående, 

semistrukturerade intervjuer av anställda på företaget. För att få en inblick i hur 

organisationskulturen eventuellt kan ha påverkats har studien kommit att bestå av två stycken 

som varit anställda enbart innan det att uppköpet skedde, fyra anställda som varit anställda 

innan uppköpet skedde och fortfarande är anställda, samt två stycken som har anställts efter 

det att uppköpet skedde. Syftet till varför studien utformades på följande sätt är för att först 

identifiera ett utgångsläge för hur organisationskulturen uppfattades före uppköpet, för att 

därefter kunna observera huruvida en förändring av organisationskulturen kan ha skett. Därför 

intervjuade vi först anställda som varit anställda under hela processen, därefter de som enbart 

var anställda perioden före det att uppköpet ägde rum och slutligen de som enbart varit 

anställda efter det att uppköpet skedde. Detta har gjorts för att vi som uppsatsförfattare ska 

kunna få en inblick i hur de anställda upplevt organisationskulturen vid de olika tillfällena och 

därmed kunnat göra en jämförelse. 

 

Vid intervjuerna närvarade båda uppsatsförfattarna samt intervjuobjekten. Vi lät alla 

intervjuerna vara anonyma, då vi anser att detta ger utrymme för de anställda att kunna 

besvara frågor utförligt även om de uppfattas vara av en känslig karaktär.  

 

Vår metoddesign består av en kvalitativ datainsamling via dessa djupgående intervjuer. Med 

anledning av vår tidsperiod för arbetet har vi valt att avgränsa vår studie utifrån denna 

begränsande aspekt. Vår studie kan vidare definieras som beskrivande, då uppsatsen beskriver 

huruvida en förändring har skett på det utvalda företaget med avseende på 

organisationskulturen utifrån valda teoretiska ramverk.  
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3.3.1	  Semistrukturerade	  intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer kan innehålla antingen direkta frågor eller bestå av olika teman. 

Denna typ av metod ger på så sätt utrymme för en stor andel frihet, då frågorna kan variera 

mellan intervjutillfällena samt även ger ett utrymme för att kunna ställa följdfrågor (Saunders 

et al., 2009). Vid intervjutillfällena utgick vi från de fastställda teman vi kom fram till genom 

vår litteraturgranskning, men alla intervjuer hade en egen karaktär. Då vi eftersökte 

medarbetarnas egna upplevelser och berättelser, var detta upplägg passande för studien, då 

intervjuobjekten på ett fritt sätt kunnat besvara frågorna. För mer information gällande 

intervjuobjekten och formatet av de semistrukturerade intervjuerna, se Tabell 1.  

 

3.3.2	  Fallstudie	  

Vi har som tidigare nämnts valt att göra en fallstudie där vi undersökt frågeställningen på ett 

specifikt företag. En fallstudie är en strategi för att bedriva forskning som inkluderar empirisk 

undersökning av ett särskilt samtida fenomen inom en verklig kontext, genom användandet av 

ett flertal källor som underlag. En fallstudie är vidare en god strategi när det finns en önskan 

om att få en god förståelse för kontexten för undersökningen samt för processen i sig 

(Saunders et al., 2009). Vidare menar Charles Ragin (1992)  i sin bok “What is a case? 

Exploring the foundations of Social Inquiry” att en fallstudie bör betraktas som en produkt av 

grundläggande forskningsstudier, istället för som en empirisk enhet eller en teoretisk kategori. 

Forskningens primära mål är enligt Ragin (1992) att länka samman empiri och teori, och att 

använda teori för att skapa förståelse för de empiriska underlagen och att samtidigt använda 

empirisk data för att forma och förbättra teoretiska modeller. Utifrån detta väljer vi att 

motivera vårt val av att genomföra en fallstudie med koppling till våra valda teoretiska 

ramverk, då studien därmed kan bidra till det Ragin (1992)  menar är forskningens primära 

mål.   

 

Då fallstudien har gjorts på ett enskilt företag, kan metoden därmed sägas vara en enskild 

fallstudie. Vidare kan vår fallstudie sägas vara av en holistisk karaktär, då vi valt att se på 

organisationen i sin helhet, istället för att studera enskilda delar.  (Saunders et al., 2009).  

Fallstudien kan sägas vara en longitudinell studie i retrospektiv, då studien undersöker 

organisationskultur på ett företaget under en längre tidperiod ur ett tillbakablickande 

perspektiv. 
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3.4	  Metoddiskussion	  

 

3.4.1	  Svårigheter	  med	  studien	  

Det är av vikt att lyfta svårigheterna med detta arbete samt valet av strategi och 

tillvägagångssätt. De främsta svårigheterna med användandet av en kvalitativ insamling av 

datamaterial i form av semistrukturerade intervjuer är riskerna för intervjuareffekten samt 

respondenteffekten (Saunders et al., 2009). Intervjuareffekten innebär risken att intervjuaren 

kan komma att påverka respondentens sätt att svara genom val av tonfall, kommentarer, 

ledande frågor samt klädsel. Detta medför en risk som kan komma att ha effekter på det 

empiriska materialet och därmed även på resultatet av studien. Respondenteffekten innebär 

istället risken att intervjuobjektet kan komma att enbart delge delar av den information som 

skulle kunna vara nödvändig för studien. Detta fenomen kan vara på både en medveten eller 

omedveten nivå hos intervjuobjektet. Exempel på det kan vara att intervjuobjektet vill ge en 

viss bild av sig själv eller organisationen eller att denne inte vågar dela med sig av all 

information han eller hon har tillgång till. Dessa olika typer av risker som respondenteffekten 

medför, kan ha effekter på studien i sin helhet och resultaten i synnerhet. Dessa risker är något 

vi som uppsatsförfattare och intervjuare har varit medvetna om och därmed också tagit 

hänsyn till. Vi har försökt att minimera risken för intervjuareffekten genom att ta hänsyn till 

dessa aspekter och utforma frågorna neutralt samt att i övrigt ha ett neutralt förhållningssätt i 

form av klädsel och tonfall. Risken för eventuella respondenteffekter är för oss som 

uppsatsförfattare svårare att minimera, men hänsyn togs till detta genom att genomföra 

intervjuerna på neutrala platser och genom personliga möten (Saunders et al., 2009). Detta då 

intervjuobjektet på så sätt kan känna sig bekväm med att även besvara frågor av känslig 

karaktär, och att delge all information som kan tänkas vara relevant för studien. (Saunders et 

al., 2009) Vidare menar Saunders et al., (2009) att det är viktigt att bygga upp ett förtroende 

mellan intervjuare och respondent, för att på så sätt kunna få så sanningsenliga svar som 

möjligt. Med anledning av detta valde vi därför att genomföra våra intervjuer under 

personliga möten med medarbetarna, då vi anser att detta kan skapa ett större förtroende än att 

genomföra intervjuerna via telefon. Vidare genomfördes intervjuerna på neutrala platser, i 

syftet att intervjuobjekten ska kunna känna sig bekväma att besvara frågorna.  
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3.5	  Analysmetod	  

Slutligen har en metod enligt Saunders et al., (2009) så kallade allmänna tillvägagångssätt 

tillämpats i analysen, där empirin först analyseras utifrån olika kategorier och teman, och 

slutsatser kring samband mellan dessa även analyseras. Analysen stärks genom att vi hittar 

representation och underlag för dessa, och genom att finna ytterligare samband. Slutligen 

rapporteras resultaten och en sammanfattning av uppsatsen görs. (Saunders et al., 2009) 

4.	  Empirisk	  undersökning	  

Hela detta empiriska avsnitt bygger på det material vi insamlade under våra intervjuer. 

Genom vår empiriska datainsamling har det blivit tydligt att samtliga intervjuobjekt anser att 

det har skett en rad olika förändringar med avseende på organisationskulturen på företaget.  

När de anställda besvarade frågorna gjorde alla intervjuobjekt som varit anställda sedan innan 

uppköpet skedde först en beskrivning av hur den var tidigare, och sedan hur den istället är 

idag. Med anledning av detta kommer därför det insamlade underlaget först att presenteras 

före det att uppköpet av det tidigare familjeägda företaget skedde, för att därefter beskrivas 

efter denna händelse.  

4.1	  Före	  uppköpet	   	  

De anställda beskriver den atmosfär som rådde på företaget innan uppköpet som mycket 

informell och avslappnad, vilket de menar berodde på att många också var vänner privat. 

Samtidigt fanns det fortfarande tydliga regler som de anställda var väl medvetna om och höll 

sig till. Butikscheferna var även dem ofta vänner med de anställda privat, vilket gjorde att det 

inte kändes som att det fanns några maktförhållanden i den lokala butiken. Detta beskrivs 

bland annat genom att det inte var några problem att prata öppet med sin närmaste chef. Som 

anställd fick man mycket information och kunskap om företaget, och kände sig alltid 

uppdaterad på aktuella händelser. De anställda ger en beskrivning av att de hade roligt på 

arbetsplatsen och det fanns en god laganda. Som nyanställd beskriver de intervjuade att det 

gick mycket fort att känna sig hemmastadd på arbetsplatsen och som en del av gruppen. 

Det ges också en beskrivning av att det tidigare pratades mycket om företagets historia och 

bakgrund. Flera uttryckte att “det drogs mycket rövarhistorier”, och historier kopplade till vad 

som tidigare hänt på företaget och om dess rötter. Det fanns en tydlig känsla av att det var ett 

familjeägt företag vilket präglade atmosfären på företaget, något som uttryckte sig på flera 

sätt. Ett exempel på detta, som en medarbetare gav, är att även extraarbetare som gick i 



	   22	  

gymnasiet hade en god relation till ägarna. Att företaget var familjeägt var något som lämnade 

ett tydligt avtryck på organisationen. Alla som började arbeta fick höra om “mamman och 

pappan” till företaget som grundat det och dessutom ofta besökte butikerna för att hälsa på 

personalen och beställa en smörgås och kaffe. Känslan av den familjeägda prägeln förstärktes 

ytterligare då många inom familjen arbetade på olika positioner i företaget, och man som 

anställd ofta interagerade med någon av familjemedlemmarna.  

När de intervjuade fick uppgiften att beskriva den typiska anställda innan uppköpet är de alla 

eniga och ger beskrivningen av en ung tjej i åldern 16-23 år som studerar på gymnasiet eller 

på universitetet och jobbar extra. De som jobbar heltid har precis gått ut gymnasiet. De flesta 

beskrivs ha liknande personliga egenskaper så som social, glad och tillmötesgående. En 

medarbetare menar att en typisk anställd var någon som månade om och var villig att göra 

mycket för företaget. Det var någon som inte skulle ha några problem med att jobba över eller 

hoppa in och jobba när det var kris, “det gjorde man och ifrågasatte inte” som en anställd 

uttryckte det. Det fanns även de som inte passade in i denna beskrivning. Dessa individer blev 

inte heller kvar speciellt länge. 

 

Innan uppköpet skedde var det inte speciellt mycket regleringar gällande personalrabatter. De 

anställda ger alla beskrivningar av hur det var accepterat att ta produkter under arbetsdagen 

inom rimliga proportioner. De upplevde också att de anställda hade möjlighet att bestämma 

mycket själva och hade direkt inflytande över saker i butiken, så som placering av varor eller 

att rabattera en produkt som det fanns mycket av och inte sålde. De anställda kände att de 

överordnade litade på dem och ansåg dem tillräckligt kompetenta att fatta den typen av beslut 

själva. Som anställd upplevdes det som om det fanns mycket handlingsfrihet och även 

utrymme för att vara innovativ genom att det kändes som om ledningen lyssnade på de idéer 

och synpunkter som framfördes som framfördes till dem. 

 

Innan uppköpet upplevde samtliga intervjuade att det långsiktiga målet för företaget var att 

uppfattas som det bästa surdegsbageriet i Stockholm. Detta gjorde att företaget kändes 

speciellt och exklusivt. Verksamheten genomsyrades av att tillhandahålla förstklassig kvalité 

på både produkter och bemötande. Blev bullarna lite brända slängdes de. Tog stängningen 

längre tid än vanligt var det inget problem utan de anställda fick lön för den tid de jobbade 

över istället för att göra det slarvigt på kortare tid. De anställda fick även mycket information 

om produkter och kampanjer för att kunna bemöta frågor från kunder. Det var tydligt att alla 
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medarbetare på organisationen arbetade hårt för att nå målet och upprätthålla ryktet som det 

bästa surdegsbageriet.  

Det fanns också en upplevelse av att företaget satsade mycket på sina anställda. Personalfester 

och julklappar var påkostade och extrautbildning av personal i form av kurser inom hygien, 

kaffe och försäljning gavs ofta. Dessa kändes exklusiva och höll en mycket hög standard. Det 

finns en beskrivning av att ifall någon ställde upp med kort varsel eller jobbade på till 

exempel julafton kunde den nästan alltid förvänta sig en biobiljett eller en flaska vin, och även 

de gånger materiell ersättning inte erhölls fick medarbetaren ett samtal från någon i ledningen 

där uppskattning gavs. Detta resulterade menar studiens deltagare gjorde att de kände sig 

prioriterade och att det var roligt att ställa upp. 

När konflikter uppstod hanterades dessa enligt flera av de intervjuade på ett mycket dåligt 

sätt. Hanterandet beskrivs som ”småskoleaktigt”, ”tjejigt” och ”med väldigt mycket 

skitsnackande”. Flera anställda fick sluta eller hade svårt att få arbetstillfällen efter att ha 

hamnat i konflikter med antingen andra anställda eller överordnade. Butikschefer hade ofta 

favoriter bland de anställda och svågerpolitik förekom i form av tilldelning av arbetspass, 

nyanställningar och befordringar. 

Att möta kundernas behov beskrivs som mycket viktigt, där kundproblem hanterades direkt 

och med stor omsorg. Det fanns en upplevelse av att kunderna var positiva till både produkter 

och verksamheten och flera av de intervjuade beskrev hur vänner uttryckte sin avund över att 

de arbetade på just detta företag. 

	  

4.2	  Efter	  uppköpet	  

Sedan det att uppköpet skedde menar de anställda att den rad olika förändringar skett, som tar 

sig uttryck på flera olika plan inom företaget. Idag tycker de anställda inte att det finns samma 

familjära känsla inom företaget, den allmänna känslan beskrivs istället mer som en känsla av 

att arbeta på ett stort företag, eller som en anställd uttryckte det “vilket som helst, typ Ica”. 

Det som studiens deltagare uppfattar som företagets organisationskultur beskrivs också som 

mindre stark och speciell än tidigare. De menade också den det numera inte finns samma 

känsla av lojalitet till företaget. En anställd beskriver det som att tidigare “kände man alla och 

ville hjälpa alla” medan att det numera inte finns några personliga band till andra personer i i 

företaget. När lojalitet diskuterades under intervjuerna framkom också att det uppfattades som 
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om punktligheten har kommit att bli mindre viktigt andelen sjukanmälningar har kommit att 

öka kraftigt. 

 

Det finns även en bild av att en viss segregation har skett mellan de som arbetar i butikerna 

och de som arbetar på kontoret samt i ledningen. Steget från golv till ledning beskrivs idag 

som mycket stort, och systemet beskrivs som hierarkiskt ordnat. Attityderna till ledningen 

beskriver flera av de anställda som dålig och att det finns ett utbrett missnöje. Flera anställda 

menar också att på de högre nivåerna så består numera företaget bara av “en massa business 

folk” som mest vill tjäna pengar. Att företaget numera är utlandsägt var dock inte något som 

bedömdes vara en faktor som påverkat företaget. Enligt de intervjuades vetskap var all 

personal i företaget fortfarande svensk. 

 

Vidare finns det en beskrivning av att de nyanställda idag inte får samma kunskap om 

företagets historia och bakgrund, de vet en del men får istället mer information om hur 

företaget är organiserat. Rövarhistorierna som tidigare drogs har minskat, medan synpunkter 

och missnöje har kommit att bli vanligt förekommande, och istället ersatts som samtalsämne.  

Det upplevs också att en stor del av verksamheten har kommit att standardiseras. Hur 

telefonen ska besvaras finns det numera riktlinjer för och det har även tillkommit tydliga 

manualer för hur reklamationer och kompensationer ska hanteras på ett enhetligt sätt. Dessa 

förändringar beskrivs både som en “allmän känsla” bland de anställda, men som det samtidigt 

finns konkreta exempel på. Allting ska också se exakt likadant ut i alla butiker, detta intygar 

samtliga av de intervjuade som arbetat efter uppköpet. Graden av kontroll har även den 

kommit att förändras och de anställda känner en ökad grad av kontroll och noggrannhet, hur 

exempelvis kvittorättelser och kontanthantering sker finns det numera tydligare direktiv kring, 

vilket har blivit betydligt viktigare nu än tidigare. Ytterligare en aspekt av den ökade graden 

av kontroll är att det numera alltid utses en “ansvarig” i varje butik på helgerna när inte 

butikschefen jobbar. Denna har i uppgift att motivera de anställda, och har det yttersta 

ansvaret under arbetsdagen. Den ansvarige skall också skicka ett mail till butikschefen där det 

rapporteras hur arbetsdagen har gått och hur de anställda skött sig.  

Även när det gäller andra aspekter så som personalrabatter har regleringen blivit hårdare, och 

hur många drycker det är tillåtet att ta under arbetsdagen är ett exempel på något som är mer 

kontrollerat nu än tidigare. Även att beslut fattas mer centralt är en aspekt där det finns en 

upplevelse av att det skett en tydlig förändring, de anställdas åsikter vägs till exempel inte 

längre in i beslut i samma utsträckning som tidigare. Denna utveckling beskriver en anställd 
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som “naturlig”, då antalet butiker samt medarbetare har ökat avsevärt sedan uppköpet skedde. 

Ett exempel på detta är att det numera blivit mycket noggrant att om en anställd tycker att en 

produkt bör rabatteras måste denne först ringa och få beslutet godkänt av någon på kontoret. 

Flera anställda menade dock att de frångick dessa direktiv på en daglig basis och till viss del 

fattade egna beslut på samma sätt som innan uppköpet. Detta var dock något som inte 

förekom hos de som endast varit anställda efter uppköpet. 

 

När det gäller företagets vision och mission finns det en allmän uppfattning av att denna 

aspekt har förändrats kraftigt. Tidigare var fokus uteslutande på att vara det bästa 

surdegsbageriet, och det var heller inte lika många konkurrenter på marknaden. Nu ligger 

mycket fokus istället på att tjäna pengar, och en anställd beskriver att “känslan för företagets 

grund har kommit att minska”. Detta är en aspekt som både kunder samt medarbetare har lagt 

märket till, vilket beskrivs som negativt. Tidigare upplevde kunderna en större exklusivitet 

som inte finns idag menar en anställd och skyller detta på att produkterna har blivit mer 

lättillgängliga. Detta ursäktas bland de anställda med att antalet butiker har ökat och företaget 

dessutom har öppnat i nya regioner, och även antalet externa återförsäljare av produkterna har 

kommit att öka kraftigt.  

Samtliga av de intervjuade har uppfattningen att en stor del av företagets fokus har förflyttats 

till att numera innefatta expansionsmöjligheter.  De anställda upplever att kvalitetssäkerheten 

har blivit lidande, och att standarden på produkterna är mer ojämn nu än tidigare. En anställd 

menar att bagarna numera inte hinner med, och att detta leder till en mycket större variation i 

produkterna. Produktionen har dubblerats men sker fortfarande på samma yta, dock pågår nu 

en utbyggnad av lokalerna för bageri- och konditoriverksamheten. En effekt av detta har blivit 

att det är svårare att kvalitetssäkra varorna, menar många av de intervjuade.  

Tidigare var det mycket viktigt att enbart sälja varor av högsta kvalitet, i annat fall slängdes 

de. Nu ska istället allt tas till vara på, är kanelbullarna brända slängs de inte som tidigare utan 

reas då ut. Ett annat exempel på kvalitetsförsämringen är att det inkommit kundklagomål på 

att valnötterna i valnötsbrödet numera inte är handskalade längre. En anställd beskriver att det 

särskilt är stamgästerna som märkt av denna kvalitetsförsämring, och att det är tydligt att det 

inte läggs ned samma kärlek och omsorg på produkterna utan att det istället har blivit mer av 

en “massproduktion”. Den typiske anställda beskriv dock på samma sätt som tidigare, även 

om flera av undersökningen deltagare påpekar att det finns numera fler som inte riktigt 

stämmer in på denna beskrivning. Detta menar de beror på att företagets expansion ökat 
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antalet anställda mångdubblat. Bland annat påpekas det att manliga anställda inte längre är 

lika sällsynta, även om det fortfarande är ovanligt. 

 

Något som också har kommit att förändras är företagets kontroll av kostnader. Ett exempel på 

detta som de anställda ger är att det nu snabbt dras ner på antalet timmar om en butik inte 

säljer tillräckligt bra. Det finns också en beskrivning av hur fokus på merförsäljning har 

kommit att öka, och det anordnas allt oftare säljtävlingar mellan butikerna. Andra exempel på 

detta är att det nu införts ett instämplingssystem, där personalen stämplar in och ut under 

dagen. Detta uppfattar de anställda både har att göra med att ledningen vill ha en högre grad 

av kontroll, men även som en kostnadsbesparande åtgärd. Det har även skett en förändring 

gällande övertid, tidigare arbetades de tills dess att uppgiften var klar och fick även lön för 

detta, vilket inte är fallet i dagsläget. Behöver man arbeta övertid vid en stängning av butiken 

idag behöver man istället kontakta ledningen och motivera detta, annars betalas inte lön för 

övertiden ut.  

 

Då flera av de anställda alla pengar läggs på att expandera och slå upp nya butiker, men att 

man istället drar in på kostnader för redan befintlig personal och verksamhet. Under 

intervjuerna har det framkommit exempel på hur en mögelskada inte åtgärdades på lång tid, 

vilket i synnerhet drabbade personalen som arbetade där, och företaget kunde också öppna 

fem nya butiker innan en trasig diskmaskin åtgärdades i en gammal butik. Många av de 

anställda menar att det inte tas någon hänsyn till de negativa aspekterna som utvecklingen av 

expansionen medför. “Allt går ut på att synas”, sammanfattar en annan anställd denna 

utveckling och beskriver samtidigt ledningen som “för giriga”. 

 

En annan aspekt där det skett en tydlig förändring gäller kommunikationen på företaget. Alla 

anställda skulle ha mycket information om varje enskild produkt, medan sådan information 

idag istället skickas ut via mail eller nämns i förbifart. En anställd menar att det blivit tydligt 

hur det “inte är samma stolthet i företaget längre”. Även lojaliteten och förtroendet mellan de 

olika butikerna har kommit att förändras, då fler antal butiker och en ökning av anställda har 

lett till en minskad personlig kontakt uppfattar de anställda. Många anställda menar att den 

känsla de hade av företaget när de anställdes inte längre finns kvar. 

 

Det har också skett en förändring av hur mycket företaget satsar på sina anställda. Generellt 

sett beskrivs det fortfarande som att företaget satsar mycket på sina anställda, men det har här 
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skett en tydlig minskning. Biobiljetter, vinflaskor och personliga samtal från ledningen 

beskrivs inte längre som en självklarhet. Det beskrivs också att ny personal inte får samma 

upplärning och vägledning som tidigare, “nu blir folk mer inkastade” hävdar en anställd.  

Många av de anställda menar att denna utveckling är tråkig, då det var ett enkelt sätt för 

företaget att få de anställda att känna sig uppskattade. I dagsläget finns det inte längre någon 

form av belöningssystem, och därmed inget som motiverar, hävdar en annan anställd.  

En tydlig positiv influens som uppköpet har inneburit är att konflikter numera hanteras på ett 

mycket mer professionellt och direkt sätt. Det finns en bild av att det så kallade 

”skitsnackandet” har minskat, och även om det fortfarande förekommer i hög utsträckning 

beskrivs det inte som samma problem längre. Svågerpolitik är inte heller något som numera 

öppet förekommer. 

 

Efter uppköpet har företaget också blivit mer angeläget om att bidra till samhället och miljön. 

Det finns ett samarbete med Rosa Bandet och Mustachkampen där det under två månader 

skänkte tio kronor för varje såld princesstårta till Cancerfonden. Som julklapp får även de 

anställda ett kort som visar att företaget har skänkt pengar till välgörenhet. Ett ytterligare 

exempel är att företaget även skänker bort överblivet bröd och bullar till kyrkor och soppkök i 

syfte att hemlösa ska kunna ta del av det. Dessa saker menar de anställda är exempel på hur 

företaget på ett positivt sätt bidrar till samhället i sin helhet. 

 

Företaget serverar inte längre enbart i take-away muggar, utan nu finns även en möjlighet att 

få sin valda dryck i en porslinskopp. Denna förändring har enligt de tillfrågade skett av 

miljöskäl. Det är även möjligt att få sina varor i en miljövänlig tygpåse vilket ej var fallet 

förut, denna påse ska dock vara importerad från Kina och de intervjuade ställde sig frågan till 

hur detta kunde vara ett bättre alternativ. 

5.	  Analys	  

Det har i vår studie framkommit att det skett en rad olika förändringar gällande 

organisationskulturen på företaget sedan uppköpet skedde. Det studien har visat utifrån vår 

empiriska undersökning ska här betraktas och analyseras utifrån våra valda teoretiska 

ramverk, med syfte att skapa en större förståelse för innebörden av dessa förändringar och hur 

de kan tolkas på olika nivåer. Först kommer förändringar av organisationskulturen att 

identifieras och kategoriseras enligt Scheins (2004) tre nivåer för kultur. Därefter kommer 
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samband mellan dessa att påvisas. Detta följs av en kategorisering av hur Sagiv och Schwartz 

(2007) externa påverkansfaktorer kan appliceras på förändring av organisationskulturen. 

 

5.1	  Artefakter	  

Många av det förändringar som har skett på företaget har påverkat organisationskulturen på 

olika sätt, dessa har blivit synliga på den artefakta nivån enligt Scheins (2004) modell. Som 

tidigare nämnts är artefakter enligt Schein (2004) observerbara fenomen som är meningslösa 

utan en djupare förståelse av dessa. Till att börja med har den ökade standardiseringen på 

företaget kommit att påverka organisationskulturen på en artefakt nivå, då det kan observeras 

att det till exempel numera finns manualer för hur reklamationer och kompensationer ska 

hanteras eller att alla butiker ska se likadana ut. Även den ökade graden av kontroll som det 

införda in- och utstämplingssystem är ett exempel på, är en förändring som blir synbar på den 

artefakta nivån. 

 

Även det faktum att beslut fattas på en mer central nivå nu än tidigare är en aspekt som kan 

identifieras som en artefakt, även om den inte är direkt synlig, då detta är en förändring av 

strukturell karaktär. Vidare kan även skillnader gällande den ökade graden av uppmärksamhet 

på den fysiska miljön sägas vara på en artefakt nivå, då den fysiska miljön är ett uppenbart 

föremål för observation. Fortsättningsvis är den kvalitetsförsämring som de anställda menar 

har skett, en tydlig förändring på artefakt nivå. Avsaknaden av kurser och mindre påkostade 

julklappar är observerbara fenomen, och kan därmed också sägas identifieras som en artefakt. 

Slutligen kan det konstateras att förändringen av kommunikationen på företaget är på en 

artefakt nivå, då det är en del av språket på företaget och något som därmed är observerbart 

och därmed identifieras som en artefakt.  

	  

5.2	  Uttalade	  värderingar	  

När det gäller en organisations uttalade värderingar menar Schein (2004) att dessa är delvis 

medvetna, och kan frågas efter. Som tidigare nämnts innefattar denna nivå en organisations 

strategier, långsiktiga mål, filosofier samt vision och mission. Det kan sägas att värderingarna 

på företaget har förändrats i en hög utsträckning sedan uppköpet skedde. Utifrån vår 

undersökning anser de anställda att det i synnerhet är företagets vision och mission som har 

kommit att förändrats. Detta då fokus upplevs ändrats från att vara det bästa surdegsbageriet 
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med högklassiga produkter, till att istället främst innefatta möjligheter till expansion. Denna 

utveckling går att betrakta som en del av företagets uttalade värderingar. Andra exempel på 

förändringar av företagets uttalade värderingar kan sägas vara den ökade fokuseringen på 

resultatstyrning och kostnadseffektivitet, då detta är en del av företagets mål och strategi.  

 

Vidare menar studiens deltagare att det efter uppköpet har tillkommit mycket regler, rutiner 

och allmänna förhållningssätt. Som tidigare nämnts finns det en uppfattning av att mycket har 

kommit att standardiseras på företaget. Denna standardisering uttrycker sig på den artefakta 

nivån i form av den ökade användningen av manualer, vilket nämndes i föregående avsnitt.  

Själva anledningen till att denna standardisering har skett, kan sägas vara en ändring av 

företagets strategi och med anledning av detta kan den också sägas vara en förändring av 

organisationskulturen på Scheins (2004) nivå för uttalade värderingar. Ytterligare en skillnad i 

strategi som framkom i intervjuerna var att det kommit att ske en förändring i hur mycket 

resurser företaget la på de anställda. Något som kan ses som att företaget har slutat prioritera 

de anställda på samma sätt som tidigare.  

 

5.3	  Grundläggande	  antaganden	  

Grundläggande antaganden är, som nämndes i teoriavsnittet, enligt Schein (2004) de rådande 

principer som styr perceptioner, tankar och känslor hos organisationens medlemmar och är 

den dominerande källan till medlemmars värderingar och agerande. När det kommer till 

huruvida uppköpet har påverkat organisationskulturen på nivån för grundläggande 

antaganden, kan detta delvis sägas ha skett.  

 

Dels ansåg sig de anställda som arbetat före uppköpet sig själva som mycket lojala vilket de 

inte gör idag. Detta är ett exempel på en förändring som ligger på nivån för grundläggande 

antaganden då lojalitet var något som togs förgivet och undermedvetet styrde de anställdas 

beteende. Ett exempel på detta är att de anställda nästan alltid ställde upp när det behövdes, 

gärna gjorde det lilla extra och att de endast sjukanmälde sig om de verkligen var sjuka. 

De anställda kände en lojalitet mot företagets ledning och ville i så stor utsträckning som 

möjligt tillfredsställa deras förväntningar.  

 

Ett ytterligare grundläggande antagande är bilden av “typiska anställda”. Det finns inga 

tydliga regler för dessa egenskaper, men medarbetarna gör alla en liknande beskrivning av att 
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de anställda har liknande egenskaper. Enligt Schein (2004) innebär det att ett antagande är 

grundläggande om det är en förgivet tagen, osynlig och omedveten aspekt, vilket väl stämmer 

in på detta exempel. Det finns en förutfattad mening av hur en anställd på företaget ska vara, 

och stämmer inte en anställd in i denna bild passar man inte in och är heller inte kvar särskilt 

länge. Studien indikerar på att det inte skett någon förändring inom detta grundläggande 

antaganden. 

 

De deltagare som arbetat både före och efter uppköpet ansåg sig själva som kompetenta och 

värdefulla för företaget. Att de ibland fortfarande fattade beslut om placering av varor eller 

rabattering av varor är en indikation på detta och att detta grundläggande antagande inte 

förändrats. Viss skillnad i de anställdas sätt att undermedvetet utföra sitt arbete tycks dock 

skett eftersom att det beskrivs som att de numera inte tänker själva utan bara följer 

instruktioner utan att ifrågasätta. 

 

5.4	  Samband	  mellan	  interna	  faktorer	  

En rad samband mellan Scheins (2004) nivåer för organisationskultur har kunnat identifieras. 

Mycket går att härleda till förändringar i företagets uttalade värderingar, som sedan påverkat 

organisationskulturen på de andra nivåerna. Tre tydliga teman av dessa förändringar som 

legat till grund för denna utveckling kan identifieras. 

 

5.4.1	  Fokus	  på	  expansion	  

En tydlig förändring som har skett efter uppköpet är företagets nya fokus på att expandera.  

Detta är som tidigare nämnts en del av företagets uttalade värderingar, men som också 

uttrycker sig på de andra nivåerna. Företagets nya fokus på expansion syns på den artefakta 

nivån genom att nya butiker öppnas och en sämre standard på de redan befintliga butikerna 

samt genom en kvalitetsförsämring av produkterna. 

5.4.2	  Ökad	  standardisering	  och	  professionalism	  

Den ökade standardiseringen, som vi tror beror på att företaget expanderar och därmed har ett 

större behov av att sköta verksamheten med en högre grad av standardisering, syns på den 

artefakta nivån både när det gäller kommunikationen som kommit att bli mer formell, den 

förbättrade konflikthanteringen samt införandet av fler manualer och riktlinjer. Denna 

utveckling av ökad standardisering och professionalism har också uttryckt sig på nivån för de 
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grundläggande antagandena i form av att de anställda idag förväntas göra saker utan att tänka, 

vilket har lett till en minskning av innovation och initiativtagande. 

Den mer formella kommunikationen, som lett till en minskad personlig kontakt mellan de 

hierarkiska nivåerna, har i sin tur lett till en minskad lojalitet bland de anställda.  

 

5.4.3	  Minskad	  prioritering	  av	  anställda	  

Den minskade prioriteringen av anställda, som upplevs vara en följd av expansionen då både 

personalstyrkan ökat och uppfattningen av att pengarna numera läggs på att expandera, 

uttrycker sig på den artefakta nivån genom att nyanställda får mindre vägledning, utbildning 

och sämre julklappar, personalfester och andra personalförmåner för alla de anställda.  

 

Det grundläggande antagandet de anställda har om att de ser sig som viktiga och kompetenta 

kan sägas finnas kvar fortfarande kvar hos flera av de som arbetat sedan tiden före uppköpet. 

De fattade ibland beslut som de inte längre fick göra, och därmed struntade i ledningens 

direktiv. Således uppstår det en skillnad mellan de anställda på butiksnivå och företagets 

ledning gällande synen på hur viktiga företagets anställda är.  

 

5.5	  Externa	  faktorer	  	  

 

5.5.1	  Samhällspåverkan	  

I denna studie finns det inga bevis för att nationaliteten hos den nya ägaren hade någon 

inverkan på den förändring av organisationskultur som observerades. De frågor deltagarna i 

undersökningen fick besvara som var direkt kopplade till nationella identiteter visar på att det 

inte har skett någon förändring gällande detta.  

Varför denna studie inte kunde finna några direkta samband med förändringen av ägarens 

nationalitet kan bero på flera orsaker. Dels framgick det i intervjuerna att den del av den 

personal som tidigare var ansvariga för verksamheten fortfarande sitter kvar i ledande 

positioner, och att nya personerna i ledningen enligt deras vetskap är svenska. Ytterligare en 

bidragande orsak till att undersökningen inte kunde påvisa att den nya ägarnationaliteten hade 

någon inverkan på förändringen av organisationskultur skulle kunna härledas till att Sverige 

och Finland enligt den teoretiska modell av Sagiv och Schwartz (2007) som presenteras i 
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teoriavsnittet anses ha väldigt snarlika värderingar och egenskaper som definierar den 

nationella identiteten.  

 

Exempel på miljöåtgärder som har vidtagits är dels att man inte enbart serverar kaffe i take 

away-muggar längre, utan det finns även möjlighet till porslinsmuggar för sittande gäster, 

samt införandet av den miljövänliga tygpåsen. Utvecklingen mot en klimatanpassning kan ses 

som en effekt av att det samhälle organisationen verkar i kan sägas vara mycket medveten när 

det kommer till miljöfrågor, och att det finns en trend i samhället att göra denna anpassning. 

Vidare ligger det enligt Sagiv och Schwartz (2007) i en organisations intresse att sträva efter 

att bli accepterade och godkända av samhället, vilket kan härledas till denna anledning. På 

detta sätt skulle denna utveckling därmed kunna sägas vara en följd av denna utveckling som 

sker i samhället i stort, och därmed en utveckling i linje med den externa faktor som Sagiv 

och Schwartz (2007) definierar som samhällelig påverkan.  

 

5.5.2	  Personliga	  värderingar	  

Denna studie konstaterar att det inte går att härleda den kulturella förändringen som skett på 

företaget till förändrade personliga värderingar hos studiens deltagare. De intervjuobjekt som 

anställdes före uppköpet uppvisar inga signifikativa förändringar av personligheten jämfört 

med de som anställdes efter uppköpet och kan därför inte påstås vara orsak till den nya 

organisationskulturen. Även deltagare som arbetat genom hela processen påpekar att den 

typiska anställda inte har förändrats utan ser likadan ut som tidigare. Samtliga deltagare i 

studien var överens om bilden av den typiska anställda, men att de vittnar om att det numera 

är vanligare att en anställd bryter mot denna norm. Att antalet manliga anställda har ökat är ett 

tecken på det, vilket torde leda till att gruppen anställda inte är lika homogen 

personlighetsmässigt som tidigare. Ytterligare en tydlig skillnad som framträdde i 

undersökningen är hur deltagarna uppfattade deras överordnades personligheter och 

bakgrund, där de individer som tidigare satt i företagets ledningsgrupp eller på överordnade 

positioner samtliga ansågs ha en bagarbakgrund och var känslomässigt engagerad i företaget. 

Flera både ägde och hade arbetat i företaget hela sitt yrkesliv. Den bild som framträder efter 

uppköpet är att de individer som sitter på de högre positionerna numera istället är 

affärsmänniskor som har en bakgrund inom ekonomi eller företagsledning och inte har samma 

personliga band till företaget. Det är ett tecken på att det skett en förändring vid det som Sagiv 

och Schwartz (2007) menar är personliga värderingar skett i företagets topp. 
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5.5.3	  Organisationens	  uppgift	  

Det går att hitta förändringar i organisationens uppgift som skulle kunna hjälpa till att förklara 

varför organisationens kultur har förändrats. Bland annat skulle det kunna påstås att den 

tidigare fokusen på ”att vara det bästa surdegsbageriet” numera inte är ensam om att stå högst 

upp på organisationens agenda. Även om det fortfarande är en av företagets grundpelare är 

numera även expansion något som är av stor vikt för företaget. Intervjuobjekten hade delade 

meningar om vilken av dessa inriktningar som de uppfattade som företagets primära fokus, 

men samtliga av de som arbetat kvar efter uppköpet nämnde expansionen som ett centralt 

begrepp för företaget. Sagiv och Schwartz (2007) menar att organisationens uppgift används 

för att motivera och rättfärdiga beteende. Samtliga deltagare i studien som varit anställda efter 

att uppköpet skett nämner någon gång under intervjuerna expansionen som rättfärdigande till 

varför saker skärs ner på eller inte ges tillräckligt med uppmärksamhet, vilket tyder på att 

organisationens uppgift till viss grad har kommit att förändrats. Ytterligare ett perspektiv på 

organisationens uppgift erhålls av den bransch företaget kan kopplas samman med. 

Deltagarna i studien nämner att det enligt deras uppfattning inte tidigare funnits några direkta 

konkurrenter till företaget som ett exklusivt bageri med fokus på surdegsbröd, annat än 

enskilda butiker. Som kedja var de tidigare ensamma inom sin nisch. I dagsläget finns flera 

konkurrerande kedjor som enligt de intervjuade har snarlika koncept som det studerade 

företaget. Denna form av förändring i affärsklimatet för företaget skulle kunna vara ännu en 

bidragande orsak till förändringen av organisations uppgift. 

Det dominerande yrket bland de anställda har inte kommit att förändras på butiksnivå, men 

som tidigare nämnts hävdar flera att det märks att många av den nya ledningen inte har en 

bakgrund inom bageri eller konditori. De har istället en bakgrund inom ekonomi eller 

företagsledning, kan detta ha bidragit till en förändring gällande det dominerande yrket inom 

företagets ledning.  

 

En annan aspekt som Sagiv och Schwartz (2007) menar kan påverka organisationens uppgift 

är organisationens storlek och ålder, och att dessa faktorer kommer att ligga till grund för 

olika upplevelser inom organisationen. Ett exempel på detta i denna studie är att då 

organisationen blivit både “äldre” och “större” under den tidsperiod vi har genomföra studien 

på, är det därmed en naturlig utveckling att de anställda har mindre att säga till om och 

upplever ett minskat inflytande över organisationen. 



	   34	  

6.	  Avslutande	  diskussion	  och	  slutsatser	  

Detta avsnitt består inledningsvis av en avslutande diskussion gällande vilka samband vi kan 

se. Därefter presenteras våra slutsatser utifrån vad studien kommit fram till för resultat. 

Slutligen ges förslag på framtida forskning inom ämnet och uppsatsens bidrag diskuteras.   

 

6.1	  Samband	  mellan	  interna	  och	  externa	  faktorer	  

Det framgår av denna undersökning att det finns tecken på att när ett företag genomför 

förändringar i sin verksamhet får detta konsekvenser för organisationskulturen.  

Vi har hittat flera exempel på hur förändringar skett på Scheins (2004) tre nivåer för 

artefakter, företagets förstådda värderingar och grundläggande antaganden, som tillsammans 

kan hjälpa till att förklara varför den upplevda förändring av organisationskulturen framträtt. 

Samtidigt finns det stöd för att även Sagiv och Schwartz (2007) tre externa faktorer också på 

olika plan har influerat den förändring av kulturen som studien visar på. Det går även att hitta 

indikationer på att både den organisationsförändring som skett internt och yttre element 

tillsammans format den nya kulturen. 

 

Vi har identifierat nivån för företagets uttalade värderingar som avgörande för hur hela 

organisationskulturen förändras. Dessa förändringar gestaltas sedan på olika plan utifrån 

Scheins (2004) modell för organisationskultur. Dessa förändringar som skett i Scheins nivå 

för uttalade värderingar, skulle kunna härledas till förändringarna som skett gällande de 

externa faktorerna utifrån Sagiv och Schwartzs (2007) modell. Gällande de externa 

påverkansfaktorerna är det främst förändring av de personliga värderingarna bland företagets 

ledning och den förändrade uppgiften för organisationen som kommit att influera kulturen. Då 

organisation mött ökad konkurrens och numera leds av individer med en bakgrund inom 

ekonomi och företagsledning kan uttalade värderingar så som expansion, ökad standardisering 

och ett ökat resultatfokus tänkas vara mer naturliga åtgärder för organisationen som den ser ut 

idag. Externa faktorer kan därför påstås ha format det som studiens deltagare tolkar som en 

förändring av företagets organisationskultur. Samtidigt kan det tänkas att en större verksamhet 

också kräver högre grad av professionalism och standardisering jämfört med en mindre 

verksamhet. Utifrån detta menar Sagiv och Schwartz (2007) att större organisationer ger en 

mindre möjlighet för medlemmars personliga värderingar att påverka kulturen. Detta kan vara 

en bidragande orsak till varför det finns en upplevelse av att det efter uppköpet finns en känsla 

av att arbeta på vilket företag som helst. Dessa samband tyder på att de interna och externa 



	   35	  

faktorerna hänger ihop, påverkar och förstärker varandra i en viss utsträckning. Det kan 

därmed konstateras att organisationskultur är ett komplext fenomen som kan analyseras 

utifrån flera olika perspektiv. 

6.2	  Avslutande	  diskussion	  

Syftet med denna studie var att undersöka hur en bättre förståelse av organisationskultur kan 

erhållas, genom att utgångspunkt tagits i de valda teoretiska ramverken, samtidigt som hänsyn 

tagits till aspekterna tid och förändring. Att använda förändring som en central utgångspunkt 

kan sägas vara en nödvändig och avgörande faktor för att också förändringar av 

organisationskulturen skulle kunna vara synligt och för oss som uppsatsförfattare 

observerbart. De valda teoretiska ramverken, där vi kombinerade Scheins (2004) teori för 

organisationskultur tillsammans med att också inkludera Sagiv och Schwartz (2007) fokus på 

externa faktorers påverkan på organisationskultur, har bidragit till att vi funnit resultat utifrån 

båda dessa perspektiv.  

 

Det har i studien blivit tydligt hur en organisationsförändring kan komma att påverka kulturen 

på ett företag. Vi har genom studien funnit resultat som visar på hur de olika nivåerna av 

Scheins (2004) modell kommit att påverka varandra. Det har också blivit tydligt hur element 

utanför organisationen har en påverkande effekt på dess organisationskultur. Studien har 

därmed bidragit till en djupare förståelse för organisationskultur som enskilt fenomen, och hur 

fenomenet på olika sätt kan påverkas. Studien kan därmed sägas visa på hur 

organisationskultur kan påverkas och användas, och där av tänkas ha lämnat ett bidrag till den 

akademiska debatten huruvida organisationskultur är något som kan påverkas och styras. 

6.3	  Förslag	  på	  framtida	  forskning	  

Som tidigare nämnts finns det begränsande faktorer som bidrar till att studien inte kan sägas 

ge en generell bild. Den första begränsningen är som vi nämnde i början av uppsatsen, att 

studien gjorts på ett enskilt företag och med ett begränsat antal intervjuer. Studier med samma 

fokus skulle därför behöva göras på ett större antal företag, och inom en rad olika branscher, 

för att en generalisering av forskningsresultat skall kunna göras. Förslag på framtida 

forskning är således fler studier, och med en variation gällande både bransch och antal 

företag.   
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8.	  Bilagor	  

 

8.1	  Bilaga	  1	  -‐	  Teman	  och	  exempel	  på	  intervjufrågor	  till	  anställda	  

 

-Hur skulle du beskriva företagsandan och den rådande kulturen? Har det på något sätt 

kommit att förändras? 

-Hur skulle du beskriva den typiska anställda? 

 

Atmosfären 

-Har anställda ett informellt sätt att prata med varandra?  

-Upplever du att du kan prata öppet med din chef och de i ledningen? 

-Upplever du att du har mycket kunskap om företaget?  

-Känner du att du är uppdaterad på aktuella händelser i företaget?  

-Pratas det mycket om företagets historia/bakgrund?  

-Har dessa aspekter kommit att förändras?  

-Hur mycket handlingsfrihet har den enskilda anställda? 

-Finns det utrymme för att vara innovativ? 

-Hur lång tid tog det för dig att känna dig hemmastadd/bekväm på företaget?  

-Har anställda roligt på arbetsplatsen? 

-Finns det en god laganda? 

-Har dessa aspekter kommit att förändras?  

 

Artefakter  

-Hur standardiserat är arbetet?  

-Hur centralt fattas besluten på företaget?  

-Hur mycket beslut kan det enskilda butiken fatta? I vilken grad kan detta göras jämfört med 

tidigare? 

-Upplever du att anställdas åsikter vägs in i beslut?  
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-Hur mycket uppmärksamhet fästs vid den fysiska miljön? 

-Har dessa aspekter på något sätt kommit att förändrats? 

 

Värderingar 

-Hur skulle du beskriva företagets vision och mission? 

-Hur skulle du beskriva företagets fokus?  

-Finns det ett samarbete och förtroende mellan butikerna?  

-Hur mycket skulle du säga att företaget satsar på sina anställda?  

-Hur mycket vikt läggs vid att möta kundernas behov?  

-Hur viktig känner du dig? 

-Har dessa aspekter kommit att förändras? 

-Tycker du att du är duktigt på ditt jobb? Varför 

 

Resultat- och kostnadsmedvetenhet 

-Hur resultatorienterat är företaget nu i jämförelse med tidigare?  

-Vet du hur det går för företaget? 

-Hur kostnadsmedvetna är ledningen? Har det blivit en skillnad?  

-Skulle du beskriva verksamheten som långsiktig?  

-Hur viktigt är det att vara tidseffektiv? 

-Anser du att ledningens beslut är positiva för företaget? 

-Hur hanterar man anställda som inte bidrar tillräckligt? 

-Finns det något belöningssystem?  

-Är diskussionerna på mötena öppna? 

-Har dessa aspekter kommit att förändras?  

 

Feedback 

-Hur ofta får du höra att bra jobb har gjorts?  

-Hur ofta är det coachsamtal?  

 

Kundfokus 

-Använder man kundernas åsikter för att förbättra verksamheten?  

-Upplever du att kunderna är positiva till produkterna och verksamheten?  

 

Externa faktorer  
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-Bidrar företaget till samhället på något sätt?  

-Upplever du att företaget tänker på miljön?  

-Märks nationaliteten på den nya ägaren?  

 

Personliga värderingar  

-Beskriv dig själv som person. 

-Vad har du som mål i livet? 

-Upplever du att ditt privata miljötänk är detsamma på arbetsplatsen?  

-Hur lojal känner du dig mot arbetsgivaren?  

-Bryr du dig om det går bra eller dåligt för företaget?  

-Säger du ifrån om du upplever att något är fel?  

-Hur skulle du beskriva din bakgrund? 

-Hur skulle du beskriva dina kollegor och deras bakgrund? 

-Hur skulle du beskriva dina chefer och deras bakgrund? 

 

9.	  Tabeller 

9.1	  Tabell	  1.	  Tabell	  av	  intervjuinformation 

Format Position Antal 
butiker X 
arbetat i: 

Anställningsperiod Längd 
på 
intervju 

Tidpunkt 

Pilotintervju Butiksbiträde 10 (inkl. 
bageriet) 

2008- 2h 30 
min 

2014-
12-01 

Intervju Butiksbiträde 11 (inkl. 
bageriet) 

2008- 1h 20 
min 

2014-
12-03 

Intervju Butiksbiträde 9 (inkl. 
bageriet) 

2008- 1h 15 
min 

2014-
12-06 

Intervju Butiksbiträde 5 2012- 45 min 2014-
12-08 

Intervju Butiksbiträde 7 (inkl. 
bageriet) 

2013- 45 min 2014-
12-11 

Intervju Butiksbiträde 9 (inkl. 
bageriet) 

2008- 45 min 2014-
14-25 

Intervju Butiksbiträde 5 2009- 40 min 2014-
12-25 
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Intervju Butiksbiträde 8 (inkl. 
bageriet) 

2008-2010 40 min 2014-
12-26 

Intervju Butiksbiträde 2 2008-2010 40 min 2014-
12-26 

 
	  


