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Sammandrag       

Organisationskultur är ett omdiskuterat ämne som på senare tid skapat ett växande 

intresse inom organisationsstyrning. Det råder dock delade meningar om huruvida 

organisationskultur går att påverka eller ej. Forskning som anser att 

organisationskulturen kan styras menar att olika formella och informella styrverktyg 

kan påverka medlemmar av en organisation till ett önskat beteende. Formell 

kulturstyrning återfinns ofta inom hierarkiska organisationer där styrningen kan 

försvåras mellan olika nivåer. Samtidigt som formell kulturstyrning riskerar att bli 

meningslös och sällan spegla den verkliga kulturen. Därför ämnade denna studie att ur 

ett ledningsperspektiv undersöka hur organisationer kan arbeta med kulturstyrning 

och hur kulturstyrningen påverkar olika nivåer i en hierarkisk organisation. Studien 

genomfördes utifrån en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer samt 

observationer på en dagligvarubutik i Uppsala. Studien visade på en ökad förståelse 

för hur kulturstyrning kan styras utifrån värderingar, ledarskap, rekrytering, 

utbildning, belöningar, befordring och symboler. Vidare visade studien även att extern 

hjälp kan användas för att påverka och kontrollera organisationskulturen. Hur 

medlemmarna påverkades av kulturstyrningen skiljde sig mellan de olika 

styrverktygen däremot har inga tydliga skillnader mellan de olika hierarkiska nivåerna 

påvisats.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

                                                                               , 

                                                                                   

och antaganden (Hofstede, 20                                                 

                                                                             

                                                                (Kotter & Heskett, 

 99    ’R      & C         996                                          

                                                                           (Alvesson, 

2015; Morgan, 2006). Det är helt enkelt det accepterade beteendet som genomsyrar 

hela organisationen och hur utbredd och stark kulturen är bestäms utifrån i vilken 

utsträckning alla i organisationen gör likartade antagande (Alvesson, 1989) 

 

                                                                                 

                                                                                 

                        9  -                                                            

                                          (Alvesson, 2015). Det växande intresset 

grundar sig mycket i de positiva effekter som viss forskning förespråkar. Tidigare 

forskning anser bland annat att en stark organisationskultur kan skapa starkare 

målkongruens, bidra till högre motivation, öka engagemanget men även kunna 

säkerställa den nödvändiga tillsynen som krävs för en verksamhet (O'Reilly & 

Chatman, 1996          9 9           &                                               

                                                                                        

                                                                     (Trollestad, 2000). 

 

                                                                                        

                                                                                  

                        (Morgan, 2006). Det kan även finnas utmaningar med att 

up                                                                                  

medlemskap och att intensivt styra medlemmarnas tankar och handlingar, det vill 

                                                   ’R      & C         996   
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Forskningen är även oense om hur mycket kulturen inom en organisation går att 

påverka (Alvesson, 1989). Enligt Alvesson (1989) kan organisationskultur ses på 

olika sätt. På ena sidan står den forskning som ser på kultur utifrån byggstenar där 

kulturen är ett urskiljbart delsystem av en organisation som kan utformas av 

ledningen. I rak motsats till detta står dock den forskning som ser på kulturen som ett 

paradigmatiskt koncept där kulturen inte alls går att hantera eller avsiktligt ändra utan 

kulturen är allt. 

Kulturstyrning innebär ofta att ledningen inom en organisation gör ansträningar för att 

gynna en viss önskvärd kultur. Vidare menar forskning som stödjer antagandet att 

organisationskultur går att påverka att organisationer med hjälp av bland annat 

värderingar, ledarskap, rekrytering, utbildning, belöningar, befordringar, symboler 

kan påverka beteendet och kulturen (Alvesson, 2015; Brytting & Trollestad, 2000; 

Malmi & Brown, 2008; Merchant & Van der Stede, 2012; Morgan, 2006; Schein, 

2010). 

Implementeringen av ovannämnda styrverktyg kan även ske genom en mer formell 

nedskriven styrning men också genom en mer informell styrning. Fortsättningsvis 

kommer fokus läggas på den formella styrningen som ofta återfinns i organisationer 

med hierarkiska strukturer, det vill säga, pyramidformade organisationer där 

auktoritet och status är fördelat i över- och underordningsförhållanden genom regler 

som styr beslut- och ansvarsfördelningar (Diefenbach & Sillince, 2011). 

Enligt Alvesson (2015) kan dock kulturstyrning genom exempelvis formella 

nedskrivna värderingar och värdegrunder ofta vara meningslösa och sällan spegla den 

verkliga kulturen. Den mer formella styrningen riskerar även att ge medarbetarna 

minskade möjligheter att känna tillfredsställelse, vilket i sin tur kan motverka kreativa 

insatser från anställda (Morgan, 2006). Detta eftersom den formella styrning tenderar 

att behandla människor som medel snarare än som enskilda individer med behov, 

vilket kan förstöra själva innebörden av arbetet (Mintzberg, 1999). 
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Även hierarkiska strukturer riskerar negativa konsekvenser i form av sämre 

gruppprestanda, lägre motivation, lägre tillfredsställelse och fler komplikationer i 

samordningen mellan medlemmarna av organisationen. Vidare visar även forskning 

att det ökade antalet nivåer inom en hierarki kan skapa svårigheter i 

kommunikationen (Anderson & Brown, 2010). De tydligt definierade 

nivåskillnaderna gör att informationen lätt blir förvrängd när den rör sig från en nivå 

till en annan, vilket i sin tur kan leda till att varje efterföljande mottagare riskerar att 

bilda en ny föreställning baserad på den informationen som delges (Anderson & 

Brown, 2010). 

Många organisationer arbetar aktivt med att försöka påverka sin organisationskultur. 

Arbetet kostar både tid och resurser samtidigt som det också råder en osäkerhet i hur 

pass stor inverkan styrningen faktiskt har på organisationen. Därför efterfrågas mer 

forskning inom kulturstyrning och dess påverkan för att ur ett ledningsperspektiv 

bidra med praktiskt relevans för om och i så fall hur organisationer kan påverka sin 

kultur. Ökade praktiska kunskaper kan hjälpa organisationer att få mer förståelse för 

hur de med fördel bör arbeta för att skapa ett mer effektivt arbete. Vidare efterfrågas 

även ytterligare forskning som visar på hur organisationer bör arbeta för att få 

styrningen att överensstämma med det faktiska beteendet, vilket i sin tur kan bidra till 

en mer kongruent organisation. 

1.2 Syfte och frågeformulering 

Med utgångspunkt i den forskning som menar på att organisationskulturen går att 

påverka ämnar uppsatsen att ur ett ledningsperspektiv bidra med ökad teoretisk 

kunskap för hur organisationer kan arbeta med formell kulturstyrning. Vidare ämnar 

uppsatsen att                                                                        

                                                                                     

                                                                     :  

    

i. Hur arbetar hierarkiska organisationer med kulturstyrning? 

ii. Hur påverkas medlemmarna av den formella kulturstyrningen och finns det 

skillnader mellan olika nivåer av organisationen? 
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1.3 Avgränsning 

Uppsatsen fokus ligger på kulturstyrning och är avgränsad till att endast undersöka en 

organisation i Uppsala som använder sig av formell kulturstyrning. Studien inkluderar 

därmed inte en jämförelse mellan flera olika organisationer. Fortsättningsvis är 

studien även avgränsad till att endast undersöka en avdelning i en hierarkisk 

organisation. Detta möjliggör fortfarande studien att utforska styrningens påverkan 

inom olika nivåer av organisationen. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis presenteras det teoretiska ramverket. Därefter ges en beskrivning av 

studiens metod som sedan följs av studiens resultat och anslutning till detta analyseras 

resultatet. Avslutningsvis redogörs studiens slutsats som även berör en kortare 

diskussion med förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt behandlas det teoretiska ramverket. Inledningsvis presenteras 

grundläggande forskning gällande hur organisationer styrs. Därefter redogör kapitlet 

för kulturstyrning och hur organisationer kan använda olika styrverktyg för att 

påverka beteendet och kulturen. Avslutningsvis presenteras den modell som kommer 

ligga till grund för studiens analys. 

2.1 Att styra en organisation 

Organisationer är i grunden mänskliga grupperingar som samverkar mot 

gemensamma mål och inom organisationer arbetar vanligtvis människor på olika 

nivåer med olika funktioner där de utför varierande uppgifter (Anthony et al., 2014). 

Vilka uppgifter som ska utföras och vilken riktning organisationen ska styra mot är ett 

samspel mellan många faktorer. Organisationer bör först identifiera vad de vill 

åstadkomma, exempelvis mål, syfte och vision för att sedan kunna anpassa 

organisationen efter det organisationen vill åstadkomma (Merchant & Van der Stede, 

2012). Detta mynnar sedermera ut i olika typer av styrsystem. 

 

Styrsystem är enligt den konventionella uppfattningen verktyg för att underlätta 

ledares beslutsfattande och det finns flera sätt att styra en organisation på (Chenhall, 

2003). Styrsystem används huvudsakligen för att öka sannolikheten att medarbetarna 

agerar och beter sig på ett önskvärt sätt för att uppnå organisationens mål (Flamholtz 

et al., 1985). Det fundamentala incitamentet är helt enkelt att någon vill styra 

beteendet av några eller någon annan, vanligtvis en ledare som vill styra sina 

underordnade (Flamholtz et al., 1985; Ouchi 1979). Detta benämns oftast som 

ekonomistyrning och handlar om själva utförandet av olika arbetsuppgifter och att 

skapa ett önskat beteende (Merchant & van der Stede, 2012). Ekonomistyrning är 

oftast en kombination av flera olika styrmedel som enligt Malmi & Brown (2008) kan 

delas in i fem grupper: planering, cybernetik, belöningar, administrativ styrning och 

kulturstyrning. Följaktligen kommer fokus ligga på den del av ekonomistyrningen 

som handlar om kulturstyrning. 
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2.2 Kulturstyrning 

Kulturstyrning handlar främst om att organisationer implementerar värderingar, 

övertygelser och normer med viljan att påverka medarbetarnas beteende (Malmi & 

Brown, 2008). Organisationer anses kunna påverka sin kultur på en mängd olika sätt 

eftersom det mänskliga beteendet i allmänhet är förutsägbart och därmed också går att 

styra (Hofstede, 1980). Vidare anses kultur kunna användas som styrmedel när det 

används för att reglera beteendet inom organisationer (Malmi & Brown, 2008). 

Organisationer kan också hamna i situationer med kulturell avdrift, vilket innebär att 

det är viktigt för ledare inom organisationer att reproducera och upprätthålla den 

rådande önskvärda kulturen (Alvesson, 2015). Kultur är ett levande, utvecklande och 

självorganiserande fenomen som kan for                                     6   

                        6                                                              

                                                                                     

medvetna om de symboliska konsekvenserna                                         

                   . Det kan dock finnas en utmaning med att upprätthålla den 

känsliga balansen mellan att skapa ett uppfyllande organisatoriskt medlemskap och att 

intensivt styra medlemmarnas tankar och handlingar, det vill säga, riskera att hota den 

                        ’R      & C         996    

2.3 Styrverktyg 

Forskning som stödjer antagandet att organisationskultur går att påverka presenterar 

flera verktyg organisationer kan använda sig utav. Vidare har uppsatsen identifierat 

följande sju styrverktyg: värderingar, ledarskap, rekrytering, utbildning, 

prestationsbelöningar, befordringar och symboler. Det bör dock klargöras att 

styrverktygen inte alltid används med en medveten avsikt att påverka kulturen inom 

organisationer. Däremot kan de, oavsett avsikt, ha en indirekt påverkan på beteendet 

inom organisationer. 

2.3.1 Värderingar 

Ett sätt att påverka organisationer är med hjälp av uppförandekoder (Merchant & Van 

der stede, 2012). Uppförandekoder och värdegrunder är vanligtvis nedskrivna och 

formella dokument med breda och utförliga redogörelser om organisationens 

värderingar som används som riktlinjer för hur medlemmarna i en organisation ska 

agera i organisationen samt mot andra intressenter (Merchant & Van der Stede, 2012). 
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De uppförandekoderna kan te sig på olika sätt för olika organisationer men de införs 

ofta med viljan att forma ett visst beteende i en organisation (Merchant & Van der 

Stede, 2012). Organisationer tar fram värderingar i nedskriven form för att kunna 

påverka sina medarbetare att agera utefter organisationens värderingar, trots att 

medarbetarnas personliga värderingar kanske inte överensstämmer med de nedskrivna 

(Malmi & Brown, 2008). Det finns dock en risk med detta eftersom organisationer 

kan förespråka värderingar som inte överensstämmer med det faktiska beteendet i 

organisationen, vilket i sin tur kan generera frustration och missnöje (Brytting & 

Trollestad, 2000). Vidare menar Bryttinge & Trollestad (2000) att medarbetare 

pågrund av detta kan tappa förtroende för ledningen och känna sig manipulerade av 

styrsystemet. Arbetet med värderingar                                               

                                                                                           

                              (Trollestad, 2000). 

2.3.2 Ledarskap 

Precis som kultur är ledarskap ett mångdefinerat begrepp. Faktum är dock att 

ledarskap kan påverka organisationskulturen genom att förmedla och kommunicera 

önskvärda värderingar, visioner och handlingar (Alvesson, 2015; Schein, 2010). 

Gemensamma värderingarna är till för att påverka hur medlemmar inom en 

organisation löser problem och kan även användas för att avgöra vad som är rätt och 

fel (Schein, 2010). Enligt Morgan (2006) kan således ledarnas beteende studeras för 

att se hur organisationskulturen fungerar. Inom en organisation sätter ledarna en viss 

ton på arbetsplatsen och det är därför viktigt att tonen är i direkt relation till den 

organisationskultur ledningen vill åstadkomma (Merchant & Van der Stede, 2012). 

En viktig del av ledarskapet inom organisationer kan handla om att förmedla 

organisationens värderingar för att inspirera grupper och individer, samt att få dem 

mer medvetna om de moraliska antaganden som finns i organisationen (Brytting och 

Trollestad, 2000). Genom att tydligt definiera samt lägga ner tid på att kommunicera 

ut den önskvärda kulturen anses organisationer kunna stärka sin kultur (Flamholtz & 

Randle, 2011). 
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2.3.3 Rekrytering 

Organisationer kan även påverka organisationskulturen genom rekryterings- och 

urvalsprocesser, vilket innebär att endast personer med önskvärda egenskaper anställs 

(Alvesson, 2015; Malmi & Brown 2008; Ouchi, 1979; Merchant & Van der Stede, 

2012). Det finns organisationer som lägger ner mycket tid och resurser för att aktivt 

söka efter medarbetare med en personlighet och social förmåga lämpad för deras 

organisation (Merchant & Van der Stede, 2012). För andra organisationer kan 

rekryteringen ske mer informellt och omedvetet genom att den som anställer en ny 

person finner liknelser inom värderingar, antaganden, med mera, till andra inom 

organisationen (Schein, 2010). Organisationer kan även påverka kulturen genom att 

avskeda eller omplacera medlemmar (Alvesson, 2015). 

2.3.4 Utbildning 

Organisationer kan också påverka organisationskulturen genom användandet av 

socialisations och träningsprogram för att forma önskvärda uppfattningar och 

värderingar (Alvesson, 2015). När medlemmar av en organisation inte helt passar in i 

kulturen kan organisationer med hjälp av utbildningar försöka influera och förändra 

individers värderingar så att medlemmarnas värderingar överensstämmer med 

organisationens (Malmi & Brown, 2008, Ouchi 1979). Genom internutbildningar kan 

organisationer försöka implementera önskade kompetenser och värderingar som de 

efterfrågar hos sina medarbetare (Ouchi, 1979). Företag utbildar medarbetare för att 

de ska få ökad förståelse för vilka handlingar och resultat som förväntas samt hur de 

på bästa sätt kan genomföras (Merchant & Van der Stede, 2012). Detta görs så att 

individerna ska kunna identifiera och forma sig efter en handledare, arbetsgrupp och 

de sociala normerna (Ouchi, 1979). 

2.3.5 Prestationsbelöningar 

För kulturstyrning handlar prestationsbelöningar om att organisationer uppmuntrar 

och belönar åtråvärda sätt att vara och uppföra sig på hos sina medarbetare (Alvesson, 

2015; Hofstede, 1980). Organisationer som exempelvis vill lära sina medlemmar att 

bli lagspelare behöver anpassa belöningssystemet för att gynna gruppen snarare än 

individen (Schein, 2010). Prestationsbelöningar i form av gruppbelöningar 

uppmuntrar lagarbete och kan också skapa ett grupptryck som får medarbetare att 

anstränga sig för gruppens bästa (Merchant & Van der Stede, 2012). Däremot finns 
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det exempel på organisationer som förespråkar lagandra men använder ett 

belöningssytem som uppmuntrar individuella prestationer, vilket kan resultera i att 

värdeordet inte fyller någon funktion (Schein, 2010). Om värderingarna och 

värdeorden som förespråkas inte kongruerar med belönad prestation kommer 

värdringarna bara reflektera den önskade effekten på beteende och inte det faktiska 

beteendet (Schein, 2010). 

2.3.6 Befordringar 

Genom att arbeta med befordringar kan organisationer placera personer som uttrycker 

och symboliserar den önskvärda kulturen på positioner av extra betydelse (Alvesson, 

2015). Organisationer som vill säkerställa att deras värderingar och antaganden 

förvärvas av medlemmarna inom organisationen behöver därför anpassa sina 

befordringssystem så att de som befordras är personer som arbetar i linje med 

företagets värderingar (Schein, 2010). I ett längre perspektiv anses beforingar ha 

relativt stor betydelse då medlemmar inom organisationer kommer att bedöma 

befodringarna kritiskt, vilket innebär att medlemmarna sedermera kommer ta efter det 

beteendet som befordras (Schein, 2010). 

2.3.7 Symboler 

Symbolstyrning utgör i sin tur de visuella uttrycken som exempelvis kan vara hur 

arbetsplatsen är utformad, materiella objekt, klädkoder, språkanvändning, myter, 

rutiner och ritualer (Malmi & Brown; 2008, Alvesson, 2015; Schein, 2010) En 

symbol kan vara ett objekt, handling eller något materiellt som står för något annat 

(Alvesson, 2015). Ritualer är aktiviteter och event som organisationen anordnar och 

som kan vara både formella och informella (Schein, 2010). Formella ritualer kan 

exempelvis vara utbildningar, utvärderingar och konferenser, medan informella 

ritualer istället kan innebära att gå ut tillsammans en fredag efter arbetet eller att 

skvallra i kafferummet (Johnson et al., 2008. p. 198). Genom att studera och 

observera miljön i gruppen kan man förstå hur den är men det är desto svårare att 

förstå de underliggande anledningar till varför kulturen är som den är (Schein, 2010). 

Genom att analysera organisationens föreställningar, värderingar och normer kan en 

djupare förståelse för innebörden av de visuella observationerna uppnås (Schein, 

2010). 
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Genomförandet av styrverktygen sker dock sällan utan komplikationer. Arbetet kan 

stöta på förhinder på flera instanser, vilket ofta leder till anpassningar och 

omrevideringar för att få den tänkta kulturförändring att uppnå vad den var avsedd att 

uppnå (Alvesson, 2015). 

2.4 Formell och informell kulturstyrning 

Styrverktyg kan också utvecklas till mer formella och informella gällande hur 

organisationen styrs. Den formella styrningen är nedskriven, medan den informella 

styrningen är ospecificerad (Merchant & Van der Stede, 2012). Formell styrningen är 

vanligt inom organisationer med hierarkisk struktur, det vill säga, organisationer med 

en pyramidformad styrning där auktoritet och status är fördelat i över- och 

underordningsförhållanden genom regler som styr beslut- och ansvarsfördelningar 

(Diefenbach & Sillince, 2011).  

 

Organisationer med formell styrning kännetecknas ofta av att kärnverksamhetens 

arbetsuppgifter är enkla, upprepande och går på rutin (Mintzberg, 1999). Det finns en 

tydlig form av: (1) specialiserade arbetsprocesser; (2) exakta definitioner av 

medarbetarnas rättigheter och skyldigheter, formaliserade anvisningar av regler, 

regleringar och kommunikation samt utförliga förklaringar och rutiner för samtliga 

arbetsuppgifter; (3) centraliserad makt för beslutsfattande med en hierarkisk struktur 

av styrning, kontroll, auktoritet och kommunikation bestående av instruktioner och 

beslut för att styra medarbetarnas insatser och beteende (Anthony et al., 2014; Burns 

& Stalker, 1993; Mintzberg, 1999). Med hänvisning till det ovannämnda refererar 

formell kulturstyrning följaktligen till nedskrivna riktlinjer för hur organisationens 

medarbetare ska bete sig. 

 

Vid sidan av den formella styrningen finns en mer organisk och informell styrning 

(Burns & Stalker, 1993). Den informella styrningen karaktäriseras istället av 

kontinuerliga justeringar och omdefinieringar av individuella arbetsuppgifter genom 

medarbetarnas interaktion med varandra. Men även av att innehållet i 

kommunikationen består av information och rådgivning, snarare än instruktioner och 

beslut (Burns & Stalker, 1993). Med hänvisning till det ovannämnda refererar 

informell kulturstyrning följaktligen till icke-nedskrivna riktlinjer för hur 

organisationens medarbetare ska bete sig. 
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2.5 Förväntad teoretisk analysmodell 

Syftet med denna uppsats är att skapa djupare förståelse för hur kulturstyrning 

används och påverkar organisationer. Med utgångspunkt i tidigare forskning gällande 

kulturstyrning och hierarkiskt styrda organisationer kommer figur 1 ligga till grund 

för kommande analys. Den förväntade teoretiska analysmodellen har till avsikt att 

underlätta analysen av det insamlade materialet.  

 

 

 

Figur 1: Förväntad teoretisk analysmodell. 
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras en redogörelse över studiens genomförande. 

Inledningsvis presenteras val av metod och fallföretag. Därefter följer en redogörelse 

av intervjumetod, urval av respondenter, observationer, sekundärdata och 

bearbetning av data. Utmed avsnittet diskuteras implikationer med studiens metodval 

samt dess reliabilitet
1
 och validitet

2
.  

3.1 Val av metod 

Studien genomfördes som en fallstudie på en dagligvarubutik i Uppsala. 

Undersökningen utfördes utifrån en kvalitativ metod med intervjuer av butikens 

ledning samt intervjuer av medarbetare verksamma inom samma avdelning men inom 

olika nivåer av organisationen. Valet av metod gjordes med ambitionen att få en mer 

djupgående förståelse för kulturstyrning och hur den påverkar olika nivåer av en 

hierarkisk organisation (Saunders et al., 2012, p. 377). En kvalitativ ansats valdes då 

det tillät forskarna att undersöka sociala konstruktioner, tolka och bilda åsikter men 

också söka underliggande innebörder, uppfattningar och påverkningar av de 

styrverktyg som presenterats i uppsatsens teoretiska referensram (Saunders et al., 

2012, p. 546). I förhållande till studiens syfte lämpade sig inte en kvantitativ 

undersökning. 

3.2 Val av fallföretag 

Studien genomfördes på en större dagligvarubutik i Uppsala som i sin tur är en del av 

en koncern. I och med butikens önskan om anonymitet presenteras inte 

företagsnamnet och därför kommer även annan information som direkt kan kopplas 

till företaget medvetet att väljas bort. 

 

Med anledning av uppsatsens syfte grundade sig valet av fallföretag i ambitionen att 

undersöka en organisation som aktivt arbetar med kulturstyrning och som har en 

tydlig hierarkisk organisationsstruktur. I enlighet med det Anthony et al. (2014), 

Burns & Stalker (1993) och Mintzberg (1999) beskriver som formell styrning har 

butiken som undersöktes en hög grad av formell styrning samt en tydlig hierarkisk 

                                                        
1 Reliabilitet - huruvida en replikation ger av samma undersökning ger likartat svar (Saunder et al., 

2016, p. 202- 203) 
2
 Validitet - huruvida den insamlade data avser att mäta det syfte som undersökningen ska undersöka 

och om det finns kausalitet mellan variablerna (Saunder et al., 2016, p. 202 – 203) 
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struktur. Därtill arbetar butiken aktivt med att försöka påverka kulturen och beteendet 

i organisationen. Butiken ansågs därmed lämpad som undersökningsobjekt. Därtill 

fanns sedan tidigare en anknytning till butiken vilket underlättade kontakten med 

företaget. Anknytningen innebar också vissa förkunskaper om företagets styrning och 

därför genomfördes ingen förstudie för att undersöka huruvida företaget var lämpat 

för studien eller ej. Anknytningen till butiken ska dock inte ha nyanserat svaren från 

respondenterna eftersom forskaren med anknytning till företaget ej deltog under 

intervjuerna. Vidare saknade även respondenterna vetskap om att forskaren med 

anknytning till butiken låg bakom studien. 

3.3 Insamling av data 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer utformades utefter teman som påträffats från befintlig 

forskning inom det valda området. Intervjuguiderna utgjordes av en uppsättning av 

frågor där varje huvudfråga kombinerades med underliggande följdfrågor som kunde 

ändras och anpassas för att uppnå ett bredare underlag från studiens respondenter 

(Bryman & Bell, 2015, p. 138). För att jämföra svaren mellan olika nivåer och för att 

öka den interna reliabiliteten i undersökningen utgick intervjuerna utifrån samma 

intervjumiljö för att minska skillnader av sociala betingelser (Saunders et al., 2016, p. 

202). 

 

Intervjuerna genomfördes under två dagar i butikens lokaler. Forskaren som 

genomförde studien tillgodosågs ett projektrum i lugn och avskild miljö som skapade 

en trygg och trivsam atmosfär (Bryman & Bell, 2015, p. 368). Första dagen 

intervjuades butikschefen, vilket gav forskarna möjlighet att revidera intervjuguiden 

innan intervjutillfället med de övriga respondenterna dagen därpå. Revideringen 

genomfördes med förhoppningen om att det skulle bidra till en mer anpassad 

intervjuguide. Samtliga respondenter introducerades till syftet med intervjun innan 

varje intervju påbörjades. Respondenterna informerades även om att deras identitet 

var anonym och att de när som helst under intervjun kunde välja att avstå från att 

svara på frågorna. Vidare genomfördes varje intervju ansikte - mot - ansikte med 

förhoppning om att respondenterna skulle känna sig bekväma samt bidra till en 

tillförlitlig relation till intervjuaren (Bryman & Bell, 2015, p. 143). 
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Respondenternas svar skrevs kontinuerligt ner på dator under intervjutidens gång. 

Med hjälp av dator kunde svaren antecknas direkt, vilket ökade reliabiliteten men 

även möjliggjorde fördelen att kunna hoppa över samt ändra ordningen i 

intervjuguiden för att undvika att ställa irrelevanta frågor som redan besvarats 

(Byman & Bell, 2015, p.141). Vid förfrågan om att få genomföra undersökningen på 

företaget kom en önskan om att inte spela in intervjuerna och därmed var inte 

inspelning ett alternativ. Att inte spela in intervjuerna och istället anteckna kan dock 

ha varit till studiens fördel då respondenter kunde känna sig mindre hämmade av att 

inte använda en bandspelare (Saunders et al. 2016, s. 413). Däremot finns det 

nackdelar med att inte spela in som exempelvis att viss information kan ha uteblivit 

då bias förekommit samt att en ensidig bild kan ha skapats när svaren dokumenterade 

(Saunders et al., 2016 p. 397).  

3.3.2 Val av respondenter 

I studien intervjuades butikschefen samt fem personer inom samma avdelning av 

butiken. Det möjliggjorde en direkt koppling mellan samtliga respondenter uppifrån 

och ned i organisationen men också en möjlighet att påträffa eventuella skillnader 

mellan nivåerna. Enligt Morgan (2006) kan ledarna i en organisation studeras för att 

se vilka värdering som önskas implementeras. Därmed intervjuades först butikschefen 

för att undersöka hur butiken arbetar med kulturstyrning och därefter intervjuades de 

resterande fem medarbetarna för att undersöka hur styrningen i sin tur påverkar 

medlemmarna i organisationen. Butikschefen valde ut de resterande fem 

medarbetarna som undersöktes. I och med att respondenterna var medvetna om att de 

valts ut av butikschefen kan deras svar ha hämmats. Risken finns att de haft i åtanke 

att informationen som delgetts skulle kunna komma fram till butikschefen och på så 

sätt kunna påverka dem personligen. I ett försök att minimera bias från 

respondenterna försäkrades de om anonymitet och intervjuerna genomfördes även i en 

trygg och avskild miljö.  

 

Val av respondenterna motiveras av att de tillhörde samma led i organisationen men 

befann sig på olika nivåer i hierarkin. Detta möjliggjorde i sin tur undersökandet om 

det fanns eventuella skillnader av kulturstyrningen inom olika nivåer av 

organisationen. I tabell 1 presenteras respondenterna av undersökningen, 

arbetsbefattning, uppsatsens fortsatta benämning av respondenterna, längd på 
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anställning, intervjutid, transkriberade ord samt datum för intervju. Med hänvisning 

till butikens önskan om anonymitet har vi endast använt arbetsbefattningarna och 

även längden på anställning har kategoriserats in i 5-årsintervaller. 

 

 

Tabell 1. Presentation av respondenter. 

 

De intervjuade respondenterna var kopplade till varandra i en tydlig hierarkisk 

struktur. Högst upp i organisationen är butikschefen, därefter avdelningschefen, sedan 

driftchefen som sedermera följdes av inköpsansvarig och slutligen två butikssäljare. 

Den intervjuade butikschefen sitter i styrelsen i företaget och har därmed en direkt 

påverkan på styrningen från högsta instans. Butikschefen som är aktiv i butikens 

strategiska arbete och är därmed mycket involverad i allt som rör det långsiktiga 

arbetet. Avdelningschefen har i sin tur ansvar för en större avdelning med 

underavdelningar där avdelningschefen tillsammans med butikschefen bestämmer 

över budget, personal och bemanning. Avdelningschefen har ett stort eget ansvar över 

sina underavdelningar. De övriga fyra respondenterna är också heltidsanställda och 

tillhör samma underavdelning i butiken. Dessa fyra respondenters totala arbetstid 

motsvarar 50 % av den totala arbetstid som finns på underavdelningen. Driftchefen är 

chef över en av avdelningschefens underavdelningarna. Driftchefen har i första hand 

ansvar för att varorna fylls på i underavdelningen samt är med och organiserar det 

arbetet. Butikschefen, avdelningschefen och driftchefen har alla en chefsroll i 

företaget som påverkas av den hierarkiska strukturen. Därefter kommer inköp som 

främst har hand om sortiment, prissättning och inköp av varor. Inköp är inte en chef 

men är fortfarande på en högre nivå i hierarkin än de två resterande butikssäljarna. De 

två butikssäljarna har till främsta uppgift att plocka upp varor och hjälpa kunder. 
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3.3.3 Observation 

I strävan efter en mer gedigen bild av butikens kulturstyrning genomfördes 

observationer av företagets lokaler och medarbetare. Observationerna grundade sig 

främst i en förhoppning om att uppfatta den visuella symboliska styrningen (Schein, 

2010; Saunders et al., 2016, p. 354-357). Observationerna genomfördes under samma 

dagar som intervjuerna och under observationerna studerade forskaren samspelet 

mellan de anställda i butiken, fikarummet och övriga allmänna områdena genom att 

iaktta beteende, språk, klädsel, skyltar och miljön. Eftersom studien genomfört både 

intervjuer och observationer kan de två metoderna komplettera varandra och bidra till 

en bredare och djupare förståelse för kulturstyrningen i det undersöka företaget 

(Saunders et al., 2016, p. 207). Problem som kan uppstå vid observationer är att 

forskaren väljer att uppfatta och notera det personen vill se samt att forskaren 

påverkar de som studeras på så ett sådant sätt att beter utöver det normala (Saunders 

et al., 2016, p. 364) Viktigt att påpeka är att observationerna inte genomfördes som 

den huvudsakliga datainsamlingskällan utan mer för att få förståelse för den visuella 

symboliska kulturstyrningen. 

3.3.4 Sekundärdata 

De sekundärdata som insamlats tillhandahölls från butikens hemsida. Forskarna är 

medvetna om att de sekundärdata som framkommit kan ha framställts på ett vinklat 

och önskvärt sätt. 

3.4 Bearbetning av data 

Vid datainsamlingen användes en deduktiv metod, vilket innebär att teori och tidigare 

forskning låg som en tematisk grund för intervjuguiden. De data som insamlades 

antecknades och organiserades enligt kategorier och underrubriker för att öka 

överblickbarheten samt underlätta analys (Saunders et al., 2016, p. 579-580). 

Sammanställningen av det insamlade materialet som framkom från samtliga sex 

intervjuer utgjordes av cirka 20 sidor. Med hjälp av sammanställningen gjordes sedan 

scheman och mindre tematiska sammanfattningar för att enklare kunna bearbeta 

relevant information inför analysstadiet. För att minimera risken för subjektiv 

tolkning av datan analyserades resultatet först individuellt. Därefter analyserade 

forskarna den inhämtade datan tillsammans och jämförde den med det teoretiska 
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ramverket utifrån en mer abduktiv karaktär och här uppkom begrepp som blev 

aktuella för vidare teoriutveckling.  

3.5 Allmän kritik av metoden 

Vid reflektioner kring studiens kvalité är reliabilitet och validitet två centrala begrepp 

(Saunders et al., 2016, s. 202) Gällande reliabiliteten försvåras en upprepning av en 

fallstudie då det är svårt att standardisera semi-strukturerade intervjuer (Saunders et 

al., 2016; p. 399-400). Vid den externa reliabiliteten påverkas resultatet oftast av bias 

från antingen intervjuarens eller respondentens sida (Saunders et al., 2016 p. 202). 

Därför kan den externa reliabiliteten vid en kvalitativ ansats vara problematisk då 

sociala betingelser och andra faktorer kan påverka resultatet, vilket bidrar till 

svårigheter i att generalisera en kvalitativ studie till en större population (Saunders et 

al., 2016, p. 399-400). 

 

Den interna validiteten som belyser huruvida studien besvarar forskningsfrågan kan 

vara problematisk vid intervjubaserade metoder då svaren kan tolkas och ge vinklade 

svar. Vad gäller den externa validiteten anses det ej lämpligt eller  möjligt att 

generalisera fallstudier (Saunders et al., 2016 p. 205).  

 

Vidare kan det anses vara problematiskt att dra slutsatser utifrån undersökningens 

intervjuantal. Däremot har studien undersökt en enhet inom butiken där 

respondenterna utgör majoriteten av den totala arbetstiden på avdelningen. Därav 

ansågs antalet rimligt för att kunna spegla hur medlemmarna i avdelningen påverkas 

av kulturstyrningen. 
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4. Resultat av fallstudie 

Följande del presenterar resultatet från studien. Inledningsvis presenteras resultatet 

gällande hur organisationen arbetar med kulturstyrning. Därefter redogör kapitlet 

för resultatet gällande hur medlemmarna av organisationen påverkas av styrningen. 

4.1 Resultat 1: Hur organisationen arbetar med kulturstyrning 

Följande del syftar till att presentera det material studien tillhandahållit från BC. 

Fokus läggs på butikens arbete med kulturstyrning och hur organisationen medvetet 

försöker påverka ett visst beteende och en viss kultur enligt BC. Det insamlade 

materialet är kopplat till de kulturella styrverktygen som presenterats i det teoretiska 

ramverket.  

4.1.1 Värderingar 

Inledningsvis anger BC, på frågan om de arbetar för att påverka sin företagskultur, att 

butiken jobbar kontinuerligt med sin företagskultur. Främst med hjälp av butikens 

värdegrund där de har återkommande samtal med sin personal för att gå igenom 

värdegrunden och använda den som rättesnöre för att stämma av medarbetarnas 

prestationer mot värdegrunden. 

 

”Med hjälp av värdegrunden kan vi lättare hitta punkter som går att förbättra. 

Värdegrunden är en slags utgångspunkt för vad vi anser är ett önskat beteende, en ledstjärna i vårt 

arbete. Den är en form av bibel för hur man ska vara på jobbet” 

 

Vidare beskriver BC att butiken gör ansträngningar för att fålla in så många 

medarbetare som möjligt för att de ska gå i linje med företagets värdegrund. När en 

medarbetare hamnar utanför värdegrunden är det till uppgift för den med 

personalansvar att ta till åtgärder för att personen i fråga ska hamna innanför igen. BC 

anger även att butikens värderingar inte är samma sak som butikens värdegrund. 

Värdegrunden är kopplad till butikens beteende. 

 

På frågan om hur butiken arbetar med sina värderingar svarar BC att arbetet till stor 

del handlar om att leva upp till den stora koncernens värderingar. Vidare anger BC att 

koncernen bestämmer ett ramverk som butiken sedan använder som ram för sin egen 

affärsidé och policyer. Koncernens värderingar berör främst hur butiken ska agera 

gällande sortiment, miljö, sponsring och liknande.   
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På frågan hur värderingarna kommuniceras ut i organisationen anger BC att 

värderingarna finns upplagda på företagets intranät och vid eventuella förändringar 

skickas ett meddelande ut till samtliga i organisationen. Vid nyanställning får all 

personal även en utskriven mall av policyn för att kunna ha med sig i byxfickan under 

arbete och vid frågan om medarbetarna har en god bild av värderingarna anger BC: 

 

”Om du frågar någon av vår personal vad vår miljöpolicy är så skulle jag säga att de inte riktigt har 

koll. De vet ungefär att vi ska vara föredömen men ingen kan någon policy ordagrant. Eller det skulle i 

så fall vara vår affärsidé som man har bäst koll på, den tror jag att alla kan” 

4.1.2 Ledarskap 

BC beskriver ledarskapet i butiken som demokratiskt och som till stor del bygger på 

ett självgående arbete inom ramarna för butikens värderingar och policyer. Alla ledare 

i organisationen har rekryterats internt, vilket innebär att samtliga har tagit klivet från 

att vara en i gruppen till att ha ansvar för hela gruppen: 

 

”Man har gått från att vara kompis till att vara chef ” 

 

Ledarna beskrivs som tillgängliga och att alla förutsättningar finns för att personalen 

ska kunna sticka in huvudet på kontoret för att prata. Vidare anger BC att all personal 

i butiken har en befattningsbeskrivning och vid löpande medarbetarsamtal stäms 

personalen av mot sin befattningsbeskrivning, sina arbetsuppgifter och företagets 

värdegrund. Rollen som chef finns nedskriven, det vill säga det som ska utföras, men 

inte vilken ledarstil cheferna ska ha. Vidare beskriver BC att samtliga 

avdelningschefer och säljchefer har gått ledarskapsutbildningar där de fått lära sig 

grunderna i situationsanpassat ledarskap, vilket enligt BC innebär att de ska anpassa 

ledarskapet efter hur pass långt medarbetarna kommit i sin utveckling. På frågan hur 

BC upplever att ledarskapet fungerar uttrycker BC: 

 

”Ja, alltså i det stora hela så fungerar det väldigt bra. Men vi pratar däremot om att vi är lite 

konflikträdda, vi har ibland svårt att ta dem där svåra samtalen som när vi vill få till en förändring på 

ett beteende. Det är något vi kan bli bättre på. Ibland är vi lite rädda för att styra, utan vi låter det 

självgående arbetet bli lite för självgående helt enkelt. Och vi är för dåliga i att återkoppla och ge 

feedback på prestationer” 
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4.1.3 Rekrytering 

BC anger att företaget har en databank med spontanansökningar och att det är den 

banken de använder vid rekrytering. Vidare beskriver BC att butiken vid rekrytering 

först bjuder in ett stort antal personer som sedan minskar drastiskt vid första 

gallringen. Detta anses ge möjlighet till ett första intryck av kandidaterna. I huvudsak 

rekryteras minst fem personer, men ibland uppemot tjugo personer åt gången. Vidare 

beskriver BC att butiken rekryterar flest personer till sommaren i form av 

sommarvikarier och att det då är viktigt att det finns en stark kultur och värdegrund att 

stå på för att de nya ska veta vad som förväntas. På frågan om vad som är viktigt vid 

rekryteringen svarar BC att skolgången måste vara fullgjort och att de gärna söker 

personer som jobbat på café eller inom andra serviceyrken med erfarenhet av 

kundmöten och kassahantering: 

 

”Det är grundpelarna, de formella kraven. Men sen måste det även vara en person som vi tror att 

kunden kommer gilla, det mer informella. De personliga egenskaperna väger oftast tyngre än de 

formella, men helst ska man såklart ha någon form av arbetslivserfarenhet. Däremot är det inte alltid 

en fördel att ha jobbat i butik sedan tidigare, för de är oftast svårare att stöpa om och få in i vår 

organisation. Det nyanställda är lättare att forma när de är oerfarna ” 

 

På frågan hur det går till när de nyanställda börjar svarar BC att samtliga nyanställda 

får en introduktion på ca 16-20 timmar inna        ”  -and-        ” I              

innehåller djupgående utbildningar i butikens värdegrund och policy och därefter får 

man ett upplärningspass där man får gå bredvid en person. Varje nyanställd behöver 

också genomföra tio stycken webb-utbildningar. 

4.1.4 Utbildning 

Butiken jobbar kontinuerligt med att utbilda sin personal. Enligt BC handlar det 

främst om att lära sig nya kunskaper kring produkter och säljkunskaper, men de 

skickar även viss personal på ledarutbildningar. Butiken har genom koncernen 

tillgång till ett stort antal webb-baserade produkt- och säljutbildningarna som är 

mycket standardiserade. På frågan om det finns utbildningarna som är kopplade till ett 

önskat beteende svarar BC att varje nyanställd, som sagt, får en introduktion kopplad 

till hur de ska uppföra sig på jobbet. Vidare beskriver BC att det därefter inte 

tillkommer fler utbildningar gällande detta mer än de samtal som berör värdegrunden. 
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4.1.5 Prestationsbelöningar 

Enligt BC arbetar inte butiken i någon större utsträckning med att belöna prestationer. 

Företaget arrangerar personalfester och ger friskvårdsbidrag för att stimulera 

personalen till rörelse. Men på frågan om det finns belöningar eller andra förmåner 

som är kopplat till ett önskat beteende svarar BC att butiken har ett årligt pris för årets 

medarbetare, vilket ges till den person som har representerat företagsandan bäst. 

Utöver det arbetar dock inte butiken medvetet med att belöna individuella prestationer 

och det finns inte heller någon plan för det: 

 

”Man kan säga att vår personal bäddar för sin fortsatta utveckling, man blir uppmärksammad om man 

har presterat extra bra. Vi gör noteringar på talanger och hos oss kan man snabbt göra karriär om 

man visar framfötterna” 

4.1.6 Befordringar 

När BC ombads att berätta om företagets befordringar beskrevs situationen som sådan 

att ingen blir befordrad om det inte uppstått en vakans eller att någon har slutat. Vid 

sådana situationer inventerar de personalen för att ta fram möjliga kandidater. Vidare 

är det framförallt dem som presterat bra under en längre tid som butiken har i åtanke i 

första hand. Fortsättningsvis beskriver BC att det framkommer bra information vid 

samtalen med värdegrunden. Samtalen anges ha visats sig vara bra tillfällen för 

personalen att påvisa att det söker ett ökat ansvar eller är intresserade av nya 

arbetsuppgifter. Vidare anser BC att företaget arbetar aktivt med att åstadkomma 

rotation på medarbetarna för att få dem att utvecklas. Personlighetsdragen hos de 

anställda har också en påverkan på om de blir befordrade: 

 

”Vissa personlighetsdrag som utmärker sig spelar en betydande roll för att avgöra om den personen 

passar för rollen eller ej” 

4.1.7 Symboler 

Enligt BC är arbetskläderna väldigt styrda. BC beskriver att det finns en framtagen 

uniform för varje avdelning och för vissa ingår även huvudbonad. Skorna får dock 

vara privata även om butiken rekommenderar en viss form av arbetssko. På frågan hur 

butiken resonerat kring sin klädsel beskriver BC att de vill signalera service och 

framförallt synas så att kunden uppmärksammar personalen. Butiken har en vilja att 

kläderna ska kännas moderna, sportiga och samtidigt propra. 
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Vid observationerna av butiksmiljön framgick det att butiken satt upp många formella 

riktlinjer. Det fanns planscher på hur medarbetarna ska klä sig, styrtavlor med säljmål 

och andra nyckeltal samt                         “Å                ”  D            

även att alla hade en enad klädsel samt att de som anlände till arbetsplatsen hälsade på 

varandra. Generellt uppfattades omgivning familjär och trevlig. 

 

När BC ombedes att beskriva språket på arbetsplatsen uttrycks en skillnad mellan det 

talade och det skrivna. BC beskriver att de flesta är väldigt okomplicerade i språket 

och har ett enkelt och vänligt tilltalssätt till varandra. Medarbetarna anses duktiga på 

att le och morsa på varandra. Däremot uttrycker BC att det skriftliga språket är väldigt 

stolpigt: 

 

”Det skriftliga språket är väldigt formellt och ingen är bättre än vad man själv är. Det finns ingen 

gemensam hållning utan allt bygger på att respektive skribent uttrycker sig från sin egen nivå och det 

finns väldigt olika nivåer på det skriftliga från våra chefer” 

 

Vidare anger BC att butiken inte försöker påverka sin personal i en önskvärd 

språkanvändning och det existerar inte några formella riktlinjer för hur man ska 

kommunicera med kunder och medarbetare. Däremot beskriver BC att det finns en 

intern policy för sociala medier som handlar om att de anställda inte får uttrycka sig 

nedsättande om sina arbetskollegor eller företaget.  

 

På frågan om BC har något att tillägga kring företagets ansträngningar för ett önskat 

beteende anges att butiken ibland upplever problem med att det inte informeras om 

personer som hamnat utanför butikens värdegrund och önskade beteende hela vägen 

upp till högsta ledningen. BC beskriver att vissa medarbetare på så sätt väljer att 

skydda och ha mer lojalitet till enskilda individer än till företaget. BC upplever det 

vara en svårighet att informationen inte går hela vägen upp. BC anger även att det 

ibland händer att butiken tar in extern hjälp i form av beteendevetare med syfte att 

låsa upp låsta situationer inom grupperingar som kan uppleva problem. Butiken tar 

även in annan extern hjäl            “                ”                      

personalen har agerat utefter företagets riktlinjer. 
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4.1.8 Sammanställning av resultat 1 

Tabell 2 presenteras en sammanställning av hur kulturstyrningen går till. 

 

 

 

Tabell 2. 
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4.2 Resultat 2: Hur medlemmarna påverkas av kulturstyrningen 

Följande del syftar till att presentera det material studien tillhandahållit från AC, DC, 

IK, BS1 och BS2. Fokus ligger på hur de angivna respondenterna påverkas av 

styrverktygen som presenterats i den teoretiska referensramen. 

4.2.1 Värderingar 

I det stora hela har respondenterna en positiv inställning till värdegrunden. AC anger 

att den är fördelaktig att använda när något blir tokigt och beskriver vidare att butiken 

inte ska fokusera på det som fungerar utan istället betona det som inte fungerar. Enligt 

DC är värdegrunden ett bra verktyg att använda för att lära upp personal vid 

nyanställningar. Respondent IK beskriver att det är svårt att komma ihåg hela 

värdegrunden. IK anser sig själv veta ungefär vad den innebär och förklarar att den 

var bra i början men att det mesta nuförtiden sitter i ryggmärgen. IK påpekar dock att 

det upplevts tyst angående värdegrunden den senaste tiden: 

 

”Vi ska ha medarbetarsamtal men det har vi inte, samtalen genomförs inte. 

Det ska vara 2-3 ggr per år, men det är synd att det inte sköts till punkt och pricka. 

Jag behöver själv feedback så jag vet om jag gör rätt eller fel ” 

 

BS1 anger att det finns svårigheter med att komma ihåg, förstå och leva upp till 

värdegrunden. Vidare anser hen att de externa kontrollerna som genomförs, 

exempelvis mystery shopper, är för petiga, har konstiga värderingar och är svåra att 

leva upp till. Vidare uttrycker BS1 att hen ändå gör på sitt egna sätt. BS2 ställer sig 

dock väldigt positiv till värdegrunden och uttrycker: 

 

”Jag utgår alltid ifrån värdegrunden, en guide, man ska ta mycket ansvar, vara glad mot kollegor och 

kunder, göra saker på en gång samt måna om kunder. Det ska vara kvalité på allt. Jag arbetade på ett 

annat företag innan och det var helt annorlunda. Här lägger man större fokus på kunden och det är 

viktigt att de kommer tillbaka. Jag ser kunden som min arbetsgivare, utan dem skulle jag stå utan jobb, 

så är det” 

4.2.2 Ledarskap 

Respondenterna påverkas överlag positivt av ledarskapet. AC beskriver att feedback 

till störst del ges när något inte fungerar men att det nödvändigtvis inte behöver vara 

något negativt. DC anser att ledaren påverkar personalens beteende mest. IK gav 

ingen intention till hur hen påverkas av ledaskapet. Ingen av respondenterna angav 
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något negativt kring det allmänna ledarskapet och inte heller något negativt för 

respektive chef. På frågan om hur de påverkas av chefens agerande uttryckte BS1 att 

hen inte brydde sig om de högsta cheferna. Istället beskrevs den närmsta chefens 

agerande ha mer betydelse. BS2 upplever att cheferna har förståelse för personalen 

och skapar trygghet, vidare anser hen att:  

 

”Chefen är som vilken kollega som helst och vi är alla på samma nivå. 

De är lättsamt stämning.” 

4.2.3 Rekrytering 

Respondenterna är samstämmiga när de uttrycker att hur de var som person spelade 

en avgörande roll för att de skulle bli anställda. Alla behöver inte vara lika, men de 

som blir rekryterade är personer som i första hand gillar att arbeta tillsammans med 

andra. Vidare anses de tidigare erfarenheterna ha haft en betydande roll. Respondent 

IK uttrycker även att personkemin var viktig kombinerat med erfarenheten. Däremot 

uttrycker AC hur denne tänker när den rekryterar nya medarbetare till avdelningen: 

 

”Jag tänker på hur personen är. Jag eftersöker att man är positiv, kvick och har viljan att jobba. Jag 

vill känna att jag vill jobba med dem för jag anställer ju någon som ska jobba med oss. Det ska kännas 

rätt och det ska även vara en person som jag tror kommer fungera ihop med gruppen också, kunna 

anpassa sig, vara målinriktad, en lagspelare som trivs i grupp” 

 

Vid frågan på hur de anställda uppfattar sina medarbetarna svarar BS2: 

 

”Jag tror att alla har samma anda och har blivit anställda på samma villkor.  

Samma villkor och är likadana som en själv” 

4.2.4 Utbildning 

Samtliga respondenter ställer sig väldigt positiva till utbildningarna inom butiken. AC 

uttrycker inte hur hen personligen påverkas av utbildningarna. DC anser att 

utbildningarna är väldigt bra, speciellt eftersom butiken anställer många unga 

personer, då lär de sig snabbt hur de ska agera. IK anger att hen behövde gå en 

speciell utbildning för att bli befordrad till sin arbetsbefattning. BS1 uttrycker också 

att det är väldigt bra med utbildningarna samtidigt som hen själv inte vill bli skickad 

på ledarskapsutbildning de denne inte har ambitionen att bli avdelningschef. BS2 

uttrycker att hen, genom utbildningarna, helt ändrat uppfattning till matlagning:   
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”Vi har matlagningsutbildningar. Det är meningen att vi ska kunna välja rätt råvaror åt kunderna och 

ge rekommendationer. Jag har gått från att inte gilla att laga mat till att älska att laga mat” 

4.2.5 Prestationsbelöningar 

På frågan om hur respondenterna vet om de presterat bra uppgav majoriteten att de 

känner när de gjort det. AC får belöning i form av en klapp på axeln. DC anser att 

avdelningen får bra feedback från sin närmaste chef (AC) och på frågan om det finns 

några belöningar svarar DC: 

 

”Vi får inga direkta riktiga belöningar, mestadels en klapp på ryggen. Hela gruppen som får beröm, 

alla måste ju jobba bra för att det ska gå bra” 

 

IK upplever att gruppen får beröm men också är bra på att ge varandra beröm när det 

gått bra, däremot anser IK att de sällan får veta när de själva har gjort ett bra jobb. 

BS1 beskriver en avsaknad av personliga kommentarer på arbetsuppgifterna som 

utförs medan samtliga respondenter annars är överens om att de mäter vissa utvalda 

nyckeltal varje dag. Däremot delas inga formella belöningar ut individuellt, utan 

istället är det hela gruppen som belönas med avdelningskvällar. BS2 upplever att hen 

får positiv individuell feedback antingen via ett sms eller direkt muntligt. 

4.2.6 Befordringar 

Det framkom sparsamt med information från respondenterna för hur de påverkas av 

befordringar. Istället framkom mer kring vad som befordras. AC anger att de som har 

driv uppmärksammas. På frågan varför personen i fråga blivit befordrad uttrycker DC 

att de som blir befordrade är de som visat att de vill vara kvar länge. IK uttrycker att 

personen ska ha arbetsvilja och vara ambitiös. Att personen ska ha driv är gemensamt 

för samtliga respondenter. BS1 gav ingen indikation på hur hen påverkas av 

befordringar. BS2 har nyligen blivit befordrad och uppger att det känns som en form 

av belöning: 

 

”Jag har blivit befordrad på grund av att jag tar mycket ansvar och att jag är duktig på det jag gör, 

det är en typ av belöning. Känns som att jag har deras tillit” 

 

 



 

 27 

4.2.7 Symboler 

Ingen av respondenterna uppger någon reflektion över språkanvändningen, däremot 

ställer sig alla positiva till den enhetliga klädkoden. AC ställer sig positiv till den 

enhetliga klädseln och anser att det är bra att den är både praktiskt och gratis. DC 

anser att klädseln skapar ett professionellt uttryck. Vidare anser IK att det ser 

snyggare ut. BS2 påverkas positivt av den enhetliga klädseln och anser även att det är 

bra att klädseln inte skiljer sig åt mellan avdelningar och befattningar. Butiken har 

nyligen tagit fram en ny sommartröja som BS1 inte gillar färgen på och uttrycker 

vidare:  

 

”Som tur var fick jag behålla samma kläder, jag gillar inte de nya. Men det är bra med enhetliga 

kläder, det ska synas och märkas att man jobbar här” 

4.2.8 Sammanställning av resultat 2 

Tabell 3 presenterar en sammanställning av respondenternas svar.  

Tabell 3 sammanställning av respondenternas svar 
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5. Analys 
I följande avsnitt analyseras resultatet av studien. Vidare grundar sig analysen i den 

förväntade teoretiska analysmodellen som beskrivs av figur 2. Styrverktygen 

analyseras individuellt och för varje styrverktyg analyseras först forskningsfråga (i), 

därefter analyseras forskningsfråga (ii).  

 

Figur 2: Teoretisk analysmodell inklusive respondenter. 

5.1 Värderingar 

Uppförandekoder definieras, enligt Merchant & Van der Stede (2012), som 

nedskrivna dokument med breda och utförliga redogörelser gällande organisationens 

värderingar, agerande mot intressenter och liknande för hur organisationens 

medlemmar ska agera. I studien har det framkommit att butiken arbetar aktivt för att 

påverka en önskad kultur genom olika typer av formella riktlinjer. Först och främst 

förhåller sig butiken till den egna koncernens värderingar, värderingar som i första 

hand ställer krav på sortiment, miljö, med mera. Butiken har med hjälp av koncernens 

grund gjort sin egna lokala anpassning, vilket kan ses som en kostnadsfördel eftersom 

de inte behöver ta fram materialet på egen hand. För det andra har butiken upprättat 

en egen värdegrund, det vill säga, en typ av uppförandekod som har till syfte att skapa 

en ram för hur en medarbetare ska agera under arbetstid. Detta går i linje med det som 

Malmi & Brown (2008) beskriver, att värderingar tas fram för att påverka 

medarbetarna att agera utefter värderingarna, trots att de inte nödvändigtvis 

överensstämmer med individernas personliga värderingar. Butikens värdegrund är 

stommen i kulturstyrningen och beskrivs som en bibel för hur de anställda ska vara på 

jobbet. Värdegrunden används mer eller mindre dagligen för att gynna önskvärda 

handlingar och i motsats till Bryttinge & Trollestad (2000) har denna studie inte 

identifierat några tendenser till att detta åtföljs av frustration och missnöje. Något som 
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skulle kunna bero på att värdegrunden i sig faktiskt överensstämmer med det faktiska 

beteendet i organisationen. 

 

Studien har gett indikationer på att värdegrunden har en positiv påverkan på 

medlemmarna av organisationen. Däremot skiljer det sig mellan respondenterna för 

varför de ställer sig positiva till den. AC som har ansvar för all personal under sig ser 

värdegrunden som ett fördelaktigt verktyg att använda när någon i personalen inte 

agerat utefter organisationens önskan. Den formella värdegrunden blir då en 

konkretare betäckning att förhålla sig till än om butiken inte hade haft några 

nedskrivna riktlinjer för hur medarbetarna ska agera. Värdegrunden blir något att ta på 

och underlättar därmed styrningsarbetet. DC som i sin tur har ett närmare ansvar för 

sin underavdelning ser istället värdegrunden som ett viktigt hjälpmedel vid 

upplärningen av ny personal. Istället för att korrigera fel används värdegrunden då för 

att effektivisera upplärningen. Butiken har uppgett att de vid nyanställning oftast 

anställer flera personer åt gången och ju fler som anställs vid samma tillfälle, desto 

mer belastad blir anställningsprocessen. Värdegrunden kan därmed spela en 

betydelsefull roll i att underlätta den processen. 

 

Längre ner i organisationen varierar dock inställningen till värdegrunden mer. På det 

här planet är respondenterna positiva till själva värdegrunden, däremot upplever de 

svårigheter i att förstå hela värdegrunden. Butiken har som mål att gå igenom 

värdegrunden två gånger per år med varje anställd. Studien har dock visat att detta 

inte verkar fullföljas. Enligt Trollestad (2001) kan detta bero på svårigheter i att hålla 

processen levande eftersom om värdegrunden inte prioriteras riskerar arbetet med den 

att försämras under perioder då butiken upplever brist på tid. BS2 har dock indikerat 

på en väldigt positiv inställning till värdegrunden och använder den dagligen som en 

guide i arbetsprocessen. Alvesson (2015) menar på att värdegrunder ofta är vaga, 

meningslösa och sällan speglar den verkliga kulturen. Denna studie indikerar dock på 

motsatsen, enligt respondenterna verkar värdegrunden spela en betydande roll både 

för styrningen men också på beteendet. Vidare har det även visat sig att 

värdegrundens användningsområde skiljer sig inom olika nivåer av organisationen.  
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5.2 Ledarskap 

I studien har det framkommit att alla personer med chefsroll i butiken har rekryterats 

internt, vilket innebär att samtliga också arbetat på företaget under en längre period. 

Butiken har nedskrivna arbetsbefattningar för alla tjänster inom organisationen. Det 

finns därmed en tydlig beskrivning på vad som förväntas i rollen som chef. Butiken 

har dock ingen formell riktlinje för vilken ledarstil som ska användas. En del i 

ledarskapet kan enligt Alvesson (2015) vara att förmedla organisationens värderingar 

och då studien visat att butiken utbildar sina ledare i situationsanpassat ledarskap 

finns en aspekt att ta hänsyn till. Situationsanpassat ledarskap innebär att ledarna ska 

anpassat ledarskapet efter vilken nivå medarbetarna ligger på. Studien har dock visat 

på att ledarskapet kan vara en orsak till att vissa i organisationen känner en avsaknad 

av feedback. Medarbetare som varit anställda under en längre period förväntas ligga 

på en högre nivå, vilket därmed skulle kunna innebära mindre feedback, något som 

både IK och BS1 indikerat på. En ytterligare aspekt är den form av konflikträdsla som 

beskrivs. BC anger att ledarna har en tendens till att undvika svåra samtal som känns 

jobbiga och att de därmed kan känna en form av rädsla för att styra. Ledarna sätter en 

viss prägel på arbetsplatsen (Merchant & Van der Stede, 2012; Hofstede, 1980). Det 

är därmed viktigt att ledarna agerar i direkt relation till den organisationskultur 

ledningen vill åstadkomma. I den undersökta butiken finns det en risk att ledarna 

förmedlar en känsla av konflikträdsla neråt i organisationen. Enligt BC beskrivs det 

finnas alla möjligheter för att sticka in huvudet på kontoret för att få hjälp. Frågan är 

dock hur pass mycket den konflikträdsla som beskrivs förmedlar en öppen 

kommunikation.  

 

Det finns indikationer på att ledarskapet tas emot väl från alla nivåer av 

organisationen. Det verkar dock spela större roll för hur relationen är med den 

närmaste chefen snarare än för relationen med chefer högre upp i hierarkin. Ett längre 

avstånd tenderar också att skapa ett längre avstånd för hur mycket medarbetarna 

påverkas inför ledarskapet. Vidare ansågs det att ledarskapet för det mesta ger 

feedback när något inte fungerar och att detta nödvändigtvis inte är något negativt. En 

övergripande negativ feedback kan dock få sina konsekvenser eftersom en viktig del i 

ledarskapet kan handla om att förmedla viktiga värderingar för att inspirera grupper 

och individer (Bryttinge & Trollestad, 2000). Vidare ansågs även den närmaste chefen 

påverka övriga medarbetares beteende mest, något som även det går att likställa med 
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att ledare sätter en viss ton på arbetsplatsen (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Respondenterna längre ner i organisationen beskriver chefen som vilken kollega som 

helst, vilket kan indikera på att cheferna, genom den interna rekryteringen, har en 

gedigen uppfattning för hur det är att inte vara chef men också har en bra relation med 

övriga på avdelningen sedan tidigare. Den goda relationen kan vara bidragande till 

den positiva känsla som beskrivs i gruppen men riskerar även att bidra till 

konflikträdsla då cheferna riskerar att värna om en god relation med sina medarbetare 

snarare än att adressera konflikter. Sammantaget antyder studien på att ledarna 

påverkar beteendet i organisationen, ledarskapet är en indikation på hur man ska 

agera. Däremot har det inte påvisats någon formell plan för hur cheferna ska vara som 

ledare, utan ledarstilen verkar få växa fram mer informellt genom interagerande med 

medarbetarna. Studien har inte kunnat visa på någon märkbar skillnad mellan de olika 

nivåerna. Det finns dock tendenser till att ett längre avstånd till chefen påverkar 

medlemmar mindre. 

5.3 Rekrytering 

Studien har visat att butiken arbetar aktivt med kulturstyrning vid sin rekrytering där 

de bland annat har en databank med ansökningar som de huvudsakligen använder sig 

utav. Vidare har det visats sig vara viktigt att personer som rekryteras ska ha uppnått 

vissa formella krav. Mer intressant är däremot att det är det informella såsom 

personliga egenskaper och liknande som väger tyngst vid rekryteringen, vilket går att 

koppla till att organisationer påverkar organisationskulturen genom att medvetet 

anställa personer med önskvärda egenskaper (Alvesson, 2015; Malmi & Brown, 

2008; Ouchi, 1979; Merchant & Van der Stede, 2012). Det är det personliga mötet vid 

anställningsintervjun som i första hand kommer avgöra huruvida personen är lämpad 

för jobbet eller ej. Schein (2010) beskriver detta som att rekryteringen sker mer 

informellt genom att den som anställer finner liknelser med personen som ska 

anställas i form av värderingar, antagande med mera. Vidare visar studien att butiken 

har en omfattande anställningsprocess där de först bjuder in ett större antal personer 

för att skapa möjlighet till en första personlig kontakt. Därefter kan butiken sedan 

göra en första gallring baserad på det första mötet. Detta går i linje med Merchant & 

van der Stede (2012) som beskriver organisationer som lägger ner mycket tid och 

resurser på att aktivt söka efter medarbetare med särskilda önskvärda 

personlighetsdrag.  
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Respondenterna är samstämmiga om att personligheten har spelat roll och det har 

även indikerats på att personkemin hade betydelse. BS2 antyder att de anställda har en 

gemensam anda där medarbetarna upplevs lika till sättet, vilket kan tyda på att 

rekryteringen går i linje med att tidigare forskning där organisationer rekryterar 

personer med önskvärda egenskaper (Alvesson, 2015; Malmi & Brown 2008; Ouchi, 

1979; Merchant & Van der Stede, 2012). Studien har dock upplevt svårigheter i att 

presentera något mer konkret för hur rekryteringen påverkar medlemmarna av 

organisationen och om det skiljer sig något mellan de olika nivåerna. Detta skulle 

kunna bero på att de tillfrågade respondenterna aldrig haft anledning att reflektera 

över rekryteringen och därmed inte har någon åsikt om den. En lyckad rekrytering 

skulle med andra ord kunna vara ett fördelaktigt styrverktyg för att skapa en önskvärd 

kultur. Sammantaget indikerar studien på att det finns både formella samt informella 

riktlinjer i rekryteringen som har direkt påverkan på vilka som får arbeta i företaget. 

Rekryteringen har en relativt likartad påverkan inom de olika nivåerna och har inte 

påvisat några negativa effekter.  

 

5.4 Utbildning 

Enligt Alvesson (2015) kan organisationer genom utbildningar forma önskvärda 

uppfattningar och värderingar och därmed påverka kulturen. Studien har visat att 

butiken arbetar kontinuerligt med att utbilda sin personal, bland annat framgår det att 

varje nyanställd genomgår en omfattande utbildning innan första arbetspasset. En stor 

del av den utbildningen berör butikens värdegrund, vilket är en tydlig indikation på att 

organisationen medvetet vill främja vissa uppfattningar och värderingar redan från 

start. Denna utbildning är sedermera tänkt att följas upp av årliga medarbetarsamtal, 

vilket kan kopplas till att organisationer utbildar medarbetare för att de ska få ökad 

förståelse för vilka handlingar och resultat som förväntas (Merchant & Van der Stede, 

2012). Vidare beskrivs det att nyanställda är lättare att forma när de är oerfarna och 

därmed kan utbildningarna i ett tidigt skede bidra till att de nyanställda lättare kan 

identifiera och forma sig efter de sociala normerna (Ouchi, 1979). Varje nyanställd får 

även en mentor under sina första arbetsdagar som kan göra att den nyanställa får 

ytterligare möjligheter att identifiera sig med sin arbetsgrupp och dess sociala normer. 

Studien har dock inte visat på att butiken har fler utbildningar med syfte att påverka 
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en viss kultur utan istället handlar det om att utbilda personalen kring produkt- och 

säljkunskaper. Det kan dock vara så att även dessa utbildningar genom att påverka 

önskade kompetenser och värderingar bidrar till en förändring i kulturen (Ouchi, 

1979). 

 

Överlag visar studien på att de anställda påverkas positivt av utbildningarna. Trots att 

utbildningarna beskrivs som väldigt standardiserade och formella har studien inte 

kunnat påvisa att någon av respondenterna känner sig begränsad eller hämmad av 

riktlinjerna som utbildningarna förespråkar (Morgan, 2006). Utbildningarna indikerar 

istället på att de skapar en enhetlighet i organisationen samt bidrar till att 

medarbetarna känner en tillfredsställelse i att de vet vad de får göra och vad som 

förväntas. Studien har dock upplevt svårigheter i att se om kulturstyrningen påverkar 

medlemmarna olika inom olika nivåer. Sammantaget indikerar studien på att 

utbildningar är ett accepterat styrverktyg som påverkar medlemmarna positivt. Att 

utbilda nyanställda i ett tidigt skede ter sig även vara fördelaktigt för att effektivt 

introducera dem in i den kultur som önskas. 

5.5 Belöningar 

Genom att uppmuntra och belöna åtråvärda sätt att vara och uppföra sig på anses 

organisationer kunna påverka kulturen (Alvesson, 2015). Studien har dock visat att 

butiken inte har någon formell plan för att belöna ett visst beteende med ett undantag. 

Varje år delas ett pris ut till årets medarbetare och priset ges till den person som har 

representerat företagsandan bäst. Enligt Schein (2010) behöver dock organisationer 

som vill lära sina medlemmar att bli lagspelare anpassa belöningssystemet så att det 

gynnar gruppen snarare än individen. Studien har visat att butiken till viss del belönar 

gruppen genom att arrangera personalfester och liknande tillställningar. Butikens 

personalevent är dock aldrig direkt kopplade till ett visst beteende, utan beskrivs mer 

som årliga traditioner. 

 

Studien har visat att trots att det inte finns en formell plan för att belöna ett visst 

beteende får medarbetarna mer informella belöningar i form av muntlig feedback och 

en klapp på axeln när det gått bra. DC beskriver att alla måste jobba bra för att det ska 

gå bra, vilket indikerar på en form av lagkänsla som kan uppnås när belöningar är 

kopplade till gruppen (Schein, 2010). Hur belöningarna påverkar medlemmarna har 
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dock visat sig skilja sig mellan de olika befattningarna där både IK och BS1 upplever 

en avsaknad av individuell feedback. Vad detta kan bero på har varit svårare att 

urskilja men det indikerar dock på att feedback upplevs som en form av belöning. 

Sammantaget har studien upplevt problem med att urskilja konkret hur medlemmarna 

påverkas. Det finns tendenser till skillnader mellan nivåerna men överlag indikerar 

studien främst på att feedback kan upplevas som en betydelsefull belöning, vilket kan 

bero på att butiken inte arbetar aktivt med andra individuella belöningar. Mer positiv 

feedback för individuella prestationer skulle därmed kunna gynna ett önskat beteende. 

5.6 Befordringar 

Studien har visat att butiken befordra personer som har presterat bra under en längre 

tid. Med andra ord, personer som har agerat utefter butikens riktlinjer, vilket går att 

koppla till att organisationer genom befordringar kan placera personer som uttrycker 

och symboliserar den önskvärda kulturen på positioner av extra betydelse (Alvesson, 

2015). Organisationer som vill säkerställa vissa värderingar och antaganden kan 

anpassa sitt befordringssystem så att de som befordras är personer som arbetar linje 

med företagets värderingar (Schein, 2010). I studien har det framkommit att butiken 

arbetar med sin värdegrund för att hitta lämpliga kandidater. Med hjälp av 

värdegrunden kan butiken se huruvida personen i fråga har de personlighetsdrag som 

lämpar sig eller ej, samt se om personen har viljan och drivet. 

 

Studien har inte kunnat påvisa om det finns skillnader på hur medlemmarna av 

organisationen påverkas av befordringarna. Däremot finns det indikationer på att 

befordringarna upplevs som belöningar. BS2 beskriver att befordringar även är en 

slags bekräftelse på ledningens tillit. Samtliga respondenter anger att personer som 

befordras är måste ha driv. Sammantaget visar studien ändock att det ställs vissa krav 

på de som blir befordrade från alla nivåer av organisationen. 
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5.7 Symboler 

Kulturstyrning genom symbolik handlar om att styra genom olika typer av uttryck, 

exempelvis klädkoder, kommunikation och utformning av arbetsplatsen, (Malmi & 

Brown; 2008, Alvesson, 2015; Schein, 2010). Studien har visat att butiken har en 

väldigt kontrollerad och formell klädsel som varje medarbetare, oavsett nivå, 

förväntas förhålla sig till. Klädkoden har tagits fram för att alla medarbetare ska vara 

enhetligt klädda och synas. Vid intervjun med BC gällande den symboliska 

styrningen kunde studien inte påvisa en genomtänkt plan för att påverka kulturen 

genom klädkoden. Däremot kan det fastställa genom observation att det inte finns 

några skillnader i klädseln mellan exempelvis butikschefen och en butikssäljare. Detta 

kan tyda på att organisationen, trots en tydlig hierarkisk nivå, vill skapa en mer 

horisontell känsla i organisationen. Den gemensamma klädkoden kan vara en 

bidragande faktor till att medarbetarna ser sina chefer som vilken kollega som helst. 

 

Studien har inte kunnat påvisa att det skulle finnas en genomtänkt plan för själva 

språkanvändningen i butiken, däremot finns en mer formell plan för sociala medier 

som uttrycker att personalen inte får tala illa om kollegor eller företaget. 

Kommunikationen anses dock vara enkel, okomplicerad och gemytlig, vilket dock 

kan ifrågasättas. Studien har visat på svårigheter när kommunikationen ska gå 

nerifrån och upp i organisationen, vilket även beskrivs av Anderson & Brown (2010). 

Om en medarbetare hamnat utanför butikens riktlinjer finns det tendenser till att 

medarbetarna skyddar varandra och har mer lojalitet till enskilda personer än till 

företaget, vilket innebär att processen för att råda bot på problemet förlängs alternativt 

aldrig uppmärksammas.  

 

När det kommer till hur den symboliska styrningen påverkar medlemmarna har den 

inte kunnat påvisa några större skillnader mellan de olika nivåerna. Respondenterna 

ger intentionen att de ställer sig positiva till den enhetliga klädkoden. Det finns 

personliga fördelar för individerna att använda klädkoden, vilket skulle kunna vara en 

anledning till att de trivs med den. Trots att det finns formella riktlinjer för att alla ska 

använda samma klädkod ställer sig BS1 positiv till att få fortsätta använda sin tidigare 

tröja. Detta tyder också på att butiken är villig att töja på vissa av de formella 

riktlinjerna som finns för att tillfredsställa personalen. Troligtvis handlar det om 

riktlinjer som inte har en betydande inverkan på butiken och därmed kan förbises. 
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5.8 Extern hjälp 

Studien har även visat att butiken använder sig av extern hjälp som ett ytterligare 

verktyg för att gynna samt kontrollera ett visst beteende och kultur. Den externa 

hjälpen handlar dels om att ta in professionell hjälp i form av beteendevetare för att 

låsa upp situationer där gruppkonstellationer har kört fast. Vidare fungerar den 

externa hjälpen som ett verktyg för att kontrollera att personalen agerar utefter de 

riktlinjer som finns i form av mystery shoppers.  

 

Ingen av AC, DC, IK och BS2 indikerade på att de berördes av den externa hjälpen. 

Däremot ansåg BS1 att mystery shoppers ställde orimliga krav vilket kan ge 

antydningar på att den externa kontrollen inte ger den önskvärda effekten om 

förbättrat beteende. Detta antyder även på att det kan uppstå svårigheter när den 

externa hjälpen inte överensstämmer med organisationens värderingar.  
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6. Slutsats och diskussion 

I följande kapitel presenteras slutsatser från analysens och uppsatsens två 

forskningsfrågor besvaras. I diskussionen sammanfattas studiens bidrag, vilket följs 

av en granskning av implikationernas tillförlitlighet och överförbarhet. Avslutningsvis 

ges förslag till vidare forskning inom området. 

6.1 Slutsats 

Det övergripande syftet med studien var att ur ett ledningsperspektiv bidra med ökad 

kunskap för hur organisationer kan arbeta med kulturstyrning. Därtill ämnade studien 

att skapa en djupare förståelse för hur kulturstyrningen i sin tur kan påverka olika 

nivåer av en hierarkisk organisation.   

 

Genom att analysera resultatet av vår studie med hjälp av det teoretiska ramverket har 

vi kunnat dra slutsatser om både hur kulturstyrning går till men även hur den påverkar 

organisationen. Studien har indikerat på att ett värderings- och värdegrundsarbete 

inom organisationer kan spela en betydande roll. Medlemmar inom olika nivåer av 

organisationen antyder även att värdegrunden används med skilda syften. Till skillnad 

från Alvesson (2015) visar undersökningen att en utförlig formell värdegrund kan 

användas som kompass för organisationens medlemmar utan att uppfattas som 

meningslösa eller åtföljas av misstro. Vidare har vi noterat att ledarskapet har en 

betydelsefull inverkan på beteendet i organisationen. Studien indikerar även på att 

ledarens agerande skapar en ram för det accepterade beteendet i organisationen. 

Fortsättningsvis har vi sett antydanden till att liknelser i form av värderingar, 

antaganden och personlighet mellan rekryteraren och den som blir intervjuad spelar 

en väsentlig roll i rekryteringen. Studien visar även på att utbildningar som genomförs 

i ett tidigt skede kan vara fördelaktigt för att effektivt introducera nyanställda in i en 

önskad kultur. Följaktligen har studien även visat på tendenser till att det formella 

värdegrundsarbetet efterfrågar feedback, där feedback även kan upplevas som en form 

av belöning.  

 

Butiken som legat till grund för undersökningen har en väldigt hög grad av formella 

riktlinjer, vilket torde begränsa medlemmarna av organisationen (Morgan, 2006; 

Mintzberg, 1999). Undersökningen har dock inte påvisat att den höga graden av 

formalitet inte inneburit negativa konsekvenser hos de anställda. Vidare ger 
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undersökningen snarare intentionen att styrningen tas emot övergripande väl inom 

alla nivåer av organisationen. Den höga graden av formella riktlinjer tenderar att ge 

medarbetarna en trygghet i förståelsen för vad som förväntas, vilket till viss del skulle 

kunna förklaras av att arbetsuppgifterna är standardiserade och inte ställer höga krav 

på kreativitet. Det visade sig även att det fanns en skillnad för hur medlemmarna 

påverkades av kulturstyrningen och de olika styrverktygen. Däremot grundar sig den 

tendens till skillnad som påvisats mellan nivåerna mer troligt i respondenternas 

personliga beskaffenhet. Med andra ord, hur medlemmarna påverkas av 

kulturstyrningen baseras i första hand på personliga egenskaper och erfarenheter och 

den hierarkiska skillnaden har tillsynes varit svårare att urskilja.  

 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Implikationer 

Studien redogör för hur olika styrverktyg kan utformas och användas för att gynna ett 

önskvärt organisatoriskt beteende. På så sätt bidrar vår undersökningen till en djupare 

förståelse för hur kulturstyrning kan implementeras på olika sätt för att främjande ett 

visst beteende. Studien belyser att organisationskulturen är en föränderlig process som 

kan påverkas av yttre faktorer såsom exempelvis värderingar, ledarskap, rekrytering, 

utbildning, prestationsbelöningar, befordringar, symboler med mera.  

 

Därtill adderar studien kunskap till hur styrverktygen sedermera uppfattas av 

organisationens medlemmar och bidrar med ökad förståelse för hur verktygen kan 

användas för att gynna organisationen och skapa mening med arbetet för 

medlemmarna. 

6.2.2 Respondenternas trovärdighet 

Studien genomfördes genom kvalitativ metod som kan präglas av bias och vinklade 

svar från både intervjuaren och respondenternas sida, vilket innebär att 

respondenternas trovärdighet bör tas i beaktning. Det finns därmed en risk att studiens 

resultat inte stämmer överens med verkligheten. 

 

Trots att respondenterna säkerställts anonymitet kan deras svar hämmats av att de 

ändock hade anledning att tro att deras svar kunde påverka dem negativt. 

Respondenterna kan exempelvis ha vinklat sina svar för att inte riskera personliga 
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konsekvenser. Därtill kan även andra yttre omständigheter påverka trovärdigheten i 

svaren, såsom exempelvis den föreliggande vetskapen om studien, miljön vid 

intervjutillfället, forskarens intervjuteknik med mera. Det är således inte förrän ett 

antal upprepningar av liknande studier har genomförts som studiens reliabilitet kan 

stärkas. 

6.2.3  Förslag till vidare forskning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur man kan använda olika 

kulturstyrningsverktyg och hur det uppfattas mellan olika nivåer. Målet var att med en 

kvalitativ studie identifiera och utveckla nya perspektiv och infallsvinklar inom 

kulturforskning. Till följd av studien storlek, bransch, studie objekt och problematiken 

med sociala betingelser kan trovärdigheten och överförbarheten diskuteras. Det vore 

därför av intresse att tillämpa undersökning på ett andra organisationer, branscher och 

större urvalsgrupp. 

 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur styrmedel påverkar, tas emot och 

uppfattas av medlemmar i en organisation beroende på den anställdas ålder och 

tidigare arbetserfarenhet. Det skulle även vara intressant och göra ett jämförande 

mellan olika enheter av samma organisation för att se ifall det skiljer sig och präglas 

av flera subkulturer trots att kulturstyrningen sker på samma sätt. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide till butikschef 

Följande intervju kommer ligga till grund som empiri för en kandidatuppsats inom 

företagskultur på Uppsala Universitet. Din samt företagets identitet kommer 

anonymiseras i den slutgiltiga uppsatsen, vilket innebär att informationen som delges 

ej kommer kunna gå att koppla tillbaka till dig. Endast jag, min uppsatspartner samt 

vår handledare kommer ha vetskap om företagets identitet. 

 

1. Berätta kortfattat om din roll i företaget. 

- Hur involverad är du i det långsiktiga planeringsarbetet? 

- Hur involverad är du i den dagliga verksamheten? 

 

2. Berätta kortfattat om företaget. 

- Berätta om ansvarsfördelningen i er organisation. 

 

3. Berätta om arbetsuppgifterna. 

- Vad kännetecknas arbetsuppgifterna av? 

 

4. Berätta om kommunikationen i er organisation. 

- Vad kännetecknar er kommunikation? 

 

5. Hur skulle du beskriva er personal? 

- Hur skulle du beskriva er företagskultur? 

- Hur skulle du beskriva en “typisk” medarbetare i ert företag? 

- Hur skulle du beskriva en “typisk” ledare i ert företag? 

 

6. Arbetar ni med er företagskultur och i så fall hur? 

- Vad vill ni uppnå i ert arbete med er företagskultur? 

- Vill ni uppnå ett visst beteende med er kulturstyrning? Utveckla. 

- Hur upplever du att arbetet fungerar? 
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7. Berätta om företagets värderingar? 

- Hur arbetar ni med era värderingar? 

- Hur kommunicerar ni era värderingar? 

- Anser du att era medarbetare har en god bild av era värderingar? 

- Anser du att era medarbetare efterlever era värderingar? 

- Vad vill ni uppnå med era värderingar, är de kopplade till ett önskat beteende? I så 

fall hur? 

 

8. Berätta om er värdegrund. 

- Vad vill ni uppnå med er värdegrund? 

- Hur kommunicerar ni er värdegrund? 

- Hur upplever du att arbetet med er värdegrund fungerar? 

 

9. Berätta om ledarskapet i ert företag. 

- Hur förmedlar ni vidare ett önskvärt ledarskap ut i organisationen? 

- Vad vill ni att ledarskapet ska uppnå? 

- Vad karaktäriseras ledarskapet av? 

 

10. Arbetar ni med belöningar och andra förmåner? I så fall, berätta om dessa. 

- Hur arbetar ni med belöningar? 

- Hur arbetar ni med förmåner? 

- Hur arbetar ni med personalaktiviteter 

- Vad vill ni uppnå genom detta? 

- Är detta arbete kopplat till ett önskat beteende? I så fall hur? 

 

11. Berätta om hur ni arbetar med utbildningar. 

- Hur utbildar ni er personal? 

- Hur skiljer sig utbildningarna ifrån varandra beroende på arbetsuppgifter? 

- Vad vill ni uppnå med utbildningarna? 

- Är utbildningarna kopplade till ett önskat beteende? I så fall hur? 
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12. Berätta om er rekrytering. 

- Hur går er rekrytering till? 

- Vad är viktigt vid rekrytering? 

- Hur går det till när ni den nyanställda börjar? 

- Är rekryteringen kopplad till ett önskat beteende? I så fall hur? 

 

13. Berätta om era befordringar. 

- Hur arbetar ni med befordringar?   

- Vad är viktigt för er när ni befordrar? 

- Vilka blir befordrade och varför? 

- Är befordringarna kopplade till ett önskat beteende? I så fall hur? 

 

14. Berätta om hur ni arbetar med visuella uttryck, t.ex. kläder, språk osv. 

- Berätta om er klädsel? 

- Vad vill ni uppnå med er klädsel? 

 

15. Berätta om språket på er arbetsplats.   

- Arbetar ni med språket och i så fall hur? 

- Är språket kopplat till ett önskat beteende? I så fall hur? 

 

16. Känner du att du vill tillägga något? 
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Bilaga 2: Intervjuguide till medarbetare 

Följande intervju kommer ligga till grund som empiri för en kandidatuppsats inom 

företagskultur på Uppsala Universitet. Din samt företagets identitet kommer 

anonymiseras i den slutgiltiga uppsatsen, vilket innebär att informationen som delges 

ej kommer kunna gå att koppla tillbaka till dig. Endast jag, min uppsatspartner samt 

vår handledare kommer ha vetskap om din och företagets identitet. Du får när som 

helst invika ifall du vill avstå från att besvara några frågor eller om du vill avbryta 

intervjun. 

 

1. Berätta om din befattning/roll i företaget. 

2. Hur länge har du arbetar här? 

3. Hur ser dina dagliga arbetsuppgifter och ansvarsområden ut? 

 

4. Rekrytering 

- Berätta om hur du blev anställd här? 

- Hur gick det till? 

- Varför tror du att du blev anställd? 

- Hur upplever du dina kollegor? 

 

3. Socialisering och utbildning 

-Får ni utbildning på din arbetsplats? 

- Vad är det för utbildning? 

- Hur gick den till? 

- Varför tror du ni blev utbildade? Hur känner du inför den? 

-Har ni en mentor? Vilka får den? 

 

4. Prestationsbelöningar och andra förmåner 

- Hur vet du om du presterat bra? 

- Finns det några mätning, belöningar, eller uppföljning av din arbetsprestation? 

- Vad är det för belöningar? Varför tror du att ni har dem? 

-Hur känner du inför dessa, vilka blir belönade? Vad tycker du om dem? 

- Anordnar butiken några aktivister för er? Vad tycker du om dem? 
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5. Befordringar 

- Är det någon som blivit befordrad nyligen? 

- Varför tror du att den personen blev befordrad? 

 

5. Ledarskapet - Värderingstyrning 

- Finns det några riktlinjer och ideal för hur du ska arbeta och vara på jobbet? 

- Hur tycker du att dina kollegor följer detta? Hur uppfattar du dina kollegor? 

- Hur skulle du beskriva företagets mål? 

- Vad är det för värderingar och vad innebär dem för dig?  

- Varför tror du att ni har de värderingarna? 

- Hur kommuniceras värderingarna i företaget? 

- Hur använder du dig av värderingarna? 

 

6. Kommunikation 

- Hur uppfattar du att du pratar med de anställda? Din chef? 

- Hur går det till om du en ide om en förändring eller förbättring? 

 

7. Symboler och visuella uttryck, språk 

- Finns det några riktlinjer eller normer för hur ni ska klä er? Hur märker du det? 

- Hur uppfattar och vad tycker du om det? 

- Hur pratar ni med varandra? 

 

8. Känner du att du vill tillägga något? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


