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Sammanfattning 
SIS-koncernen består av SIS Förening, SIS Förlag och SIS Forum. Den 22 november 2000 slogs sju 

organisationer samman och bildade SIS Förening.  

 

Syftet med vår studie är att se på eventuella kulturskillnader hos de olika organisationerna inom SIS-

koncernen. Vi granskar närmare de tre organisationernas värderingar, förändringsbenägenhet och syn 

på begreppen marknadsföring, försäljning och kunden. För att få kunskap om eventuella 

kulturskillnader inom SIS-koncernen har vi använt oss av kvalitativa intervjuer av anställda. 

Intervjuerna har skett anonymt.  

 

Vi har gjort en analys med valda teorier från bl.a. Hofstede, Abrahamsson, Senge och Angelöw, 

nulägesbeskrivning och intervjuer. Vi har bl.a. kommit fram till att värderingarna mellan 

organisationerna skiljer sig åt och att de olika organisationerna har olika syn på begreppen kund, 

marknadsföring och försäljning. Den rådande oklarheten gällande begreppen skapar bl.a. otydlighet 

inom koncernen beträffande marknadsförings- och försäljningsarbetet. 

 

Vi har även lämnat rekommendationer till fortsatt arbete med SIS-koncernens kultur. 
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1 Inledning 

Under 2003-2006 har författarna på Örebro universitet tillsammans läst Företagsekonomi B och C på 

distans. Författarna har under denna period i sina delkurser behandlat olika frågeställningar inom 

Swedish Standards Institute-koncernen, vidare kallad SIS-koncernen. Författarna har för olika delar 

inom koncernen bl.a. arbetat fram en marknadsplan, undersökt förändringsledning, tagit fram en 

handlingsplan för införande av elektroniska affärer, arbetat med produktutveckling samt granskat 

företagskultur och inlärningsprocesser. 

 

I SIS-koncernen ingår SIS Förening (Föreningen) som säljer medverkan i standardiseringsarbetet, 

samt de två helägda dotterbolagen SIS Förlag AB (Förlaget) som säljer alla framtagna standarder och 

SIS Forum AB (Forum) som säljer olika kurser kring användningen av standarder. SIS-koncernen 

beskrivs närmare i kapitel 4. Med detta som bakgrund ville vi se vidare på hur kulturen inom SIS-

koncernen gällande försäljnings- och marknadsföringsarbete kan skilja sig åt. Idag finns hos 

Föreningen en central informationsavdelning som bl.a. arbetar med PR, tidningar, nyhetsbrev och 

övriga medier. Det finns dessutom en utvecklingsavdelning som arbetar med att sälja in nya 

standardiseringsprojekt till nya eller befintliga marknader. Inom Föreningen arbetar även två säljare 

med att sälja in befintliga standardiseringsprojekt till nya projektdeltagare. Inom Förlaget arbetar flera 

med försäljning respektive marknadsföring. Forum har idag en marknadsförare och tar vid behov in 

hjälp med telemarketing. 

 

I så gott som varje PM som författarna skrivit om SIS-koncernen sedan 2003 har det skymtat fram att 

företagskulturer, förändringsledning och organisation kan vara ett problemområde.  

1.1 Problem/Problemområde 

Varje människa är delaktig i en kultur. Kultur innebär att en grupp människor delar gemensamma 

tankesätt, normer och värderingar. Det första som ses av en kultur är t.ex. kläder, språk och byggnader. 

En organisation kan ses som ett minisamhälle som har sin egen kultur. Organisationskulturen påverkar 

hur organisationen hanterar sin omvärld och sina anställda. Olika organisationer inom en koncern kan 

också ha olika kulturer. Om det finns olika kulturer inom en koncern, så kan det internt t.ex. skapa 

otrivsel bland de anställda, medan det externt kan ge kunder problem med att förstå och tolka de olika 

organisationernas kommunikation. 

 

SIS-koncernen befinner sig i ett tillväxtstadium. Marknadsförings- och försäljningsarbetet är ett 

område där SIS-koncernens ledningsgrupp ser en förbättringspotential, både ekonomiskt, samarbets- 

och organisationsmässigt. SIS-koncernens ledningsgrupp har uttalat önskemål om att koncernens 

värderingar och kultur ska spegla ett SIS istället för tre separata organisationer. 

1 
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I november 2000 slogs sju olika organisationer samman till SIS Förening. Sammanslagningen sätter 

fortfarande sina spår i organisationen och beskrivs närmare i 4.2. SIS-koncernen består som tidigare 

nämnts av Föreningen, men även av de två bolagen Förlaget och Forum. De tre organisationerna har 

bl.a. tre olika produktområden, vilket möjligen kan innebära att det även finns åtminstone tre olika 

arbetssätt och olika kulturer inom SIS-koncernen. Om det finns olika kulturer kan bl.a. försvåra ett 

internt samarbete och ett gemensamt SIS. 

1.2 Frågeställningar  

Vår huvudfrågeställning är att undersöka om det finns kulturella skillnader mellan de tre 

organisationerna. För att undersöka eventuella kulturskillnader ser vi närmare på: 

• Vilka värderingar finns inom de tre organisationerna?  

• Hur ser varje organisation på förändringsbenägenhet? 

• Hur ser varje organisation på begreppen marknadsföring, försäljning och kunden? 

1.3 Syfte 

Författarnas syfte med C-uppsatsen är att undersöka eventuella kulturskillnader hos de tre olika 

organisationerna inom SIS-koncernen. Detta för att belysa hur den dagsaktuella situationen ser ut och 

för att eventuellt underlätta SIS-koncernens fortsatta arbete med att skapa gemensamma värderingar 

inom SIS-koncernen. 

1.4 Avgränsningar 

I denna C-uppsats fokuserar vi på de olika organisationernas eventuella kulturskillnader och synsätt på 

försäljning, marknadsföring och kunden. Vi kommer däremot inte att granska etiska värden såsom 

t.ex. miljö och socialt ansvarstagande. 

 

Vi kommer enbart att granska SIS ur ett nulägesperspektiv. 

 

Vi avgränsar oss till att enbart undersöka interna förhållanden inom koncernen. Detta innebär att vi 

inte kommer att analysera SIS konkurrenter eller kunder ur ett omvärldsperspektiv. Vidare avgränsar 

vi oss ifrån hur eventuella skillnader i ålder, kön och utbildningsgrad inom de olika organisationerna 

kan påverka kulturella skillnader. 

 

Vi avgränsar oss även från att undersöka kulturen hos stödfunktioner såsom Ekonomi och IT. 

 

  2



Författare: Jeanette Bergvall, Frida Runsten, Katalin Szentivanszky  

Slutligen avgränsar vi oss från att undersöka ekonomiska konsekvenser. Detta innebär att vi helt 

avgränsar oss från finansiering av t.ex. olika interna åtgärder. 

 

2 Metod 

2.1 Studien 

Denna C-uppsats är en jämförande studie1 och syftar till att beskriva kulturella skillnader. En 

jämförelse har gjorts mellan de tre organisationer inom SIS-koncernen, Förlaget, Forum samt 

Föreningen. Författarna har undersökt om det finns några kulturella skillnader mellan organisationerna 

gällande attityden till begreppen marknadsföring, försäljning och kunden. För att kunna realisera en 

jämförande studie har fallstudier genomförts i de tre organisationerna. En fallstudie innebär att ett fåtal 

objekt undersöks och genom dessa objekt så söker man få samband för helheten.2  

 

Studien har varit kvalitativ3, detta då arbetet syftar till att försöka skaffa djupare kunskap om det vi 

avser att studera. Studien utgår ifrån individernas livsvärld (se ordlistan i bilaga A). Enligt Kvale så är 

forskarens roll följande: ”Forskaren ska sträva efter att se världen som intervjupersonerna själva 

upplever den”.4  Denna roll har vi anammat i detta arbete. 

2.1.1 Ansats 

Det finns olika sätt att angripa en undersökning, t.ex. induktion, deduktion och abduktion. 

 

Induktion  

En Induktiv ansats beskriver en viss händelse som baserats på empirisk data. Utifrån denna dras en 

generell slutsats som ofta är i form av en teori. Teorin förklarar och är applicerbar på allt som 

studerats. Nackdelen med den induktiva ansatsen är att generaliseringar ofta kan medföra att alltför 

avvikande observationer måste bortses från. Detta innebär att validiteten (se 2.2.1) av undersökningen 

påverkas.5  

 

Deduktion 

En deduktiv ansats innebär att en logisk slutsats dras och anses som giltig om den är logiskt 

sammanhängande. Svagheten är att slutsatsen inte behöver överensstämma med verkligheten.6

 

                                                      
1 Esaiasson, P. m.fl. (2003), Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle individ och marknad, kap. 8  
2 Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul,F. (2001), Att utreda forska och rapportera, s. 102-103 
3 Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, kap. 4 
4 Ibid, s. 13 
5 Thurén, T. (2002), Vetenskapsteori för nybörjare, s. 19 
6 Ibid, s. 23 
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Abduktion 

En kombination av Induktiv och deduktiv ansats kallas för abduktion och är den metod som ofta 

används. En abduktiv ansats utgår ifrån empiri såsom induktiv ansats, men avvisar inte de teoretiska 

förföresställningarna och ligger därför närmare en deduktiv ansats. Författarna utför ett växelarbete 

mellan teori och empiri under forskningsprocessen. Teorin och empirin omvärderas under processens 

gång. Därför blir abduktiv ansats mer verklighetstrogen än både induktiv och deduktiv ansats.7

 

I vår studie har vi använt oss av abduktiv ansats. För att uppnå vårt syfte med studien anser vi att 

abduktiv ansats utgör den bästa möjligheten. Vårt perspektiv har varit tolkande då vi önskar nå djupare 

förförståelse för kulturella skillnader inom SIS-koncernen.  

2.2 Datainsamling 

Enligt Axelsson finns det två metoder för att samla information: primär- och sekundärdata. 

Primärdata innebär att man vänder sig till berörd målgrupp och får information direkt från källan. 

Primärdata handlar om att samla in information som inte finns tillgänglig i den form, inriktning eller 

omfattning som den som undersöker önskar. 8

 

Författarna har i arbetet använt sig av följande primärdata: kvalitativa intervjuer med fem anställda 

inom de tre olika organisationerna inom SIS-koncernen. 

 

Sekundärdata innebär att man utnyttjar den information som redan finns tillgänglig via offentlig 

statistik, branschorgan, utredningar, rapporter, böcker, tidskrifter, broschyrer och elektroniska media, 

såsom Internet. 

 

I arbetet har följande sekundärdata använts: företagsekonomisk litteratur och artiklar ur vilka teorierna 

hämtats ifrån, samt övrigt tryckt och otryckt material såsom broschyrer, interna dokument, SIS 

Intranät och Internet. 

2.2.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att forskaren verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat.  

En undersökning kan ha en hög reliabilitet, men det är viktigt att inse att om validiteten är låg, så är 

undersökningen värdelös. Det kan även råda enighet om att en undersökning reliabilitet är hög, 

samtidigt som validiteten kan bedömas helt olika av olika personer.9   

 

                                                      
7 Alvesson M & Sköldberg K, (1994), Tolkning och reflektion, s. 42  
8 Axelsson, B. (1994), Professionell Marknadsföring, s. 59 – 62 
9 Thurén, T (1991),Vetenskapsteori för nybörjare, s 22 
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För att stärka validiteten i studien har författarna låtit andra personer med företagsekonomisk examen 

granska arbetet. För att stärka validiteten har författarna varit extra kritiska av primär och sekundärdata 

(se vidare under 2.5). 

 

Reliabilitet eller med ett annat ord tillförlitlighet innebär att mätningarna och undersökningarna är 

korrekt genomförda. Resultaten måste bygga på ett representativt urval av personer, så att inte 

tillfälligheter påverkar slutresultatet. En undersökning har hög reliabilitet om flera undersökare som 

använder samma metod kommer till samma resultat. I sådana fall kan man bortse från olikheter mellan 

olika forskares personligheter och förförståelse.10  

 

I en kvalitativ djupintervju är det mycket svårt att direkt upprepa intervjun och få samma 

intervjuresultat. Då vi känt att vi uppnått mättnad under intervjuerna tror vi att ett liknande resultat kan 

uppnås vid användning av vår intervjuguide och metod.  

2.3 Textanalys 

Textanalysen har varit kvalitativ, samt präglats av en hermeneutisk ansats. Kvalitativ i den bemärkelse 

att studien inte går att kvantifiera och att författarna hela tiden haft för avsikt att klargöra 

tankestrukturen, och kontinuerligt gör egna tolkningar.11 Hermeneutisk i betydelse av att tolkningen av 

en text sker genom en process där varje text tolkas med hänsyn till helheten.12  

2.4 Intervjumetod 

Intervjuerna inom SIS-koncernen har varit kvalitativa och skett i enskildhet. Enskildhet innebär i detta 

fall att varje intervju har skett mellan intervjupersonen och en intervjuare i ett enskilt rum. Den 

kvalitativa djupintervjumetoden13 lämpar sig bäst vid sökande av information och individers attityder.14 

Intervjuerna har hela tiden byggt på ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Intervjuarna har 

haft en intervjuguide, (se Bilaga B), vilken fungerat som ett ramverk för intervjun. Frågorna har ställts 

i en ordning som anpassats utifrån samspelet mellan den som intervjuar och intervjupersonen. De 

typer av frågor som ställts har varit korta och enkla för att lämna utrymme för tolkningsmöjligheter 

hos den intervjuade.15  

 

                                                      
10 Thurén, T (1991),Vetenskapsteori för nybörjare, s 22 
11 Esaiasson, P. m.fl. (2003), Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle individ och marknad, s.234-237 
12 Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s.49-51 
13 Esaiasson, P. m.fl. (2003), Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle individ och marknad, s.255 
14 Ibid, s. 97 
15 Ibid, kap 7 
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Författarna har i analysen av intervjuerna tillämpat det Kvale benämner som meningstolkning.16 Detta 

innebär att författarna som utgångspunkt för tolkningarna av intervjuerna utgått ifrån sitt eget 

perspektiv, syfte, frågeställningar och valda teorier,. På ett så effektivt sätt som möjligt har därefter 

författarna identifierat likheter och skillnader i de fem intervjuerna, samt funnit centrala teman från de 

intervjuades livsvärld. 

 

Då alla de intervjuade garanterades fullständig anonymitet, (se 2.4.4), så har anteckningar varit det 

enda dokumentationsredskapet under intervjuns gång. Anonymiteten är också en av anledningarna till 

att endast en av författarna genomförde respektive intervju. Ännu en viktig anledning till att endast en 

av författarna intervjuade är varje informant är att de intervjuade vanligtvis känner sig mindre fria att 

uttrycka sig när det är fler i rummet.  

2.4.1 Kort om personliga intervjuer 

Författarna haft syfte, frågeställning och teori som grund inför utformningen av intervjuguiden. 

Frågeställningarna i intervjuguiden finns i Bilaga B. Författarna anser att personliga intervjuer, baserat 

på tidigare erfarenheter, ger följande för- och nackdelar: 

 

Fördelar vid personliga intervjuer: 

• Lågt bortfall 

• Kontrollerad intervjusituation, d v s frågorna ställs till rätt person, samtliga frågor ställs i för 

situationen rätt ordning och intervjuaren kan upptäcka eventuella missuppfattningar under 

själva intervjun 

• Relativt kort undersökningsperiod 

• Intervjuaren kan ställa kunskapsfrågor 

• Intervjuaren får oftast reda på alla sökta svar och missar sällan något väsentligt 

• Intervjuaren kan ställa komplicerade frågor och be den intervjuade att utveckla svaren 

• Intervjuaren får en bild av den intervjuades livsvärld 

 

Nackdelar med personliga intervjuer: 

• Intervjuaren måste skapa ett förtroende med intervjupersonen 

• Personkemin måste stämma överens, då intervjuformen bygger på förtroende 

• Svaren kan bli olika beroende på vem som ställer frågorna 

 

                                                      
16 Kvale, S. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s.174, 182-184 
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2.4.2 Val av intervjupersoner 

De fem intervjuade inom SIS-koncernen är vad Esaiasson m.fl. kallar för informanter.17 Detta innebär 

att de intervjuade ska vara sanningssägare och bidra med korrekt information om hur deras verklighet 

ser ut inom SIS-koncernen. 
 

De anställda som vi har valt att intervjua har haft olika befattningar inom koncernen. Vi anser att 

befattningen har en viss inverkan på hur de ser på begreppet marknadsföring, försäljning och kunden.  

2.4.3 Förfaringssätt under intervjuerna 

Författarna har ringt och bokat tid med utvalda individer. De intervjuade har informerats om hur lång 

tid intervjun beräknats att ta. Den tilltänkta intervjuade har också fått en inblick i vad författarna 

kommer att fråga om och de har informerats om att de kommer att vara fullständigt anonyma. När 

sedan intervjun startade informerades personen inledningsvis om dennes rättigheter. Studien har utgått 

ifrån Vetenskapsrådets forskningsprinciper som har fyra huvudkrav: informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa krav omfattar bl.a. följande: 

• Informationskravet - d v s syftet med studien 

• Samtyckeskravet - deltagaren gör detta frivilligt och utan påtryckningar 

• Konfidentialitetskravet - vilket innebär att intervjuaren/författarna gör allt för att hålla den 

intervjuade anonym  

• Nyttjandekravet - uppgifterna från intervjuerna får endast användas för forskarändamål och 

ska inte nyttjas för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften.18  

 

Efter varje intervju har intervjuaren omgående renskrivit sina anteckningar. Detta för att intervjuaren 

inte ska glömma något väsentligt. 

2.4.4 Anonymitet 

I studien har vi ställts inför dilemmat att en av gruppmedlemmarna arbetar inom SIS-koncernen, vilket 

kan påverka anonymiteten hos de intervjuade. En ingående diskussion mellan författarna skedde, där 

både för- och nackdelar med att göra denna studie har förts. Resultatet av denna diskussion blev att om 

de intervjuade kan hållas anonyma så genomför författarna studien. Gruppen kom fram till följande 

lösning. Den gruppmedlem som är anställd i koncernen tog fram en lista på 30 lämpliga informanter 

anställda inom SIS-koncernen. Urvalet av de trettio informanter skedde genom att de idag arbetar mer 

eller mindre med försäljning, marknadsföring och/eller i ledande befattning inom SIS-koncernen. För 

att garantera de anställda på SIS fullständig anonymitet har därefter de två övriga författarna valt ut 

                                                      
17 Esaiasson, P. m.fl. (2003), Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle individ och marknad, s.286 
18 Ibid, s.442-447 
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fem personer som sedan intervjuats. För att ytterligare säkra de intervjuades anonymitet har inte någon 

bandupptagning skett, utan respektive intervjuare har fört anteckningar under intervjuernas gång. 

Resultatet av intervjuerna har endast presenterats sammanfattande och det går inte att härleda vem som 

sagt vad. Inte heller går det av sammanfattningen att utläsa den intervjuades kön eller befattningar. 

2.5 Metod och källkritik  

Denna studie har färgats av författarnas värderingar vilka kan ha påverkat samtliga våra tolkningar av 

såväl primär- som sekundärdata. Begränsningarna med intervjuerna är att de har gjorts mot bakgrund 

av att alla individer har sin egen förförståelse19 inför ett specifikt fenomen.20  

 

Då de intervjuade är fem informanter (se punkt 2.4.2) kan detta möjligen innebära att 

intervjuresultaten är något snäva. Intervjuresultatet kan inte appliceras på andra organisationer än SIS-

koncernen, vilket innebär att det inte är generaliserbart. Det kan även vara så att intervjuarna 

övertolkat och/eller misstolkat kroppsspråket hos den intervjuade. Det är även viktigt att personkemin 

mellan intervjuare och intervjuad stämmer, då det kan påverka substansen i svaren. En brist i 

intervjumetoden kan vara att frågeställningarna kan ha varit påverkade av att författarna tidigare har 

skrivit ett flertal olika studier inom SIS-koncernen. En annan brist kan vara att en av författarna är 

anställd på SIS. Allt detta sammantaget kan även ha påverkat själva analysarbetet. 

 

Författarna anser att då en av dem är anställd på SIS så har detta även gett fördelar. En fördel har  

varit snabb tillgång till information inom SIS-koncernen. En annan fördel som vi vill lyfta fram är 

nyttan av den anställde författarens förförståelse för SIS i kombination med att de övriga två 

författarna har kunnat betrakta SIS-koncernen utifrån. 

 

Den största delen av den använda litteraturen och vissa andra sekundärdata är engelskspråkiga. I vissa 

fall så har författarna till denna litteratur inte haft engelska som sitt modersmål, vilket också kan 

påverka tolkningarna. Det gäller inte bara själva språket, utan även de kulturella värderingar dessa 

författare lagt in. Författarna till denna uppsats har i sin tur sedan översatt facklitteraturen från 

engelska till svenska och lagt in sina egna svenska kulturella tolkningar. För övrigt så är all 

sekundärdata framtagen för ett specifikt ändamål. Dessa ändamål har kanske inte alltid stämt överens 

med vårt syfte och därför har vi använt dessa data med extra kritiska ”ögon”. 

 

 

                                                      
19 Bilaga A 
20 Edfeldt, W,Å. (1992), Påverkan, s .129  
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3 Teoretisk ram 

3.1 Teori 

I denna C-uppsats om kulturella skillnader har vi valt att använda oss av nedanstående teorier. Mycket 

kort motiverar vi varför vi valt just dessa teorier. 

3.1.1 Kultur 

Begreppet kultur beskrivs i Trompenaars och Hampden-Turners bok ”Riding the waves of culture” 

som social integration eller en meningsfull kommunikation mellan olika individer. Detta förutsätter 

naturliga vägar för informationshantering som sker genom det mänskliga samspelet. En annan 

definition av begreppet kultur, hämtad från samma bok, är enligt Schein, bl.a. det sätt som människor i 

en grupp enas om och löser problem. Trompenaars och Hampden-Turner menar vidare att det finns tre 

olika kulturlager. Dessa är det yttre lagret, mellanlagret och kärnan.21   

 

De tre olika kulturlagren beskrivs enligt nedan: 

• Yttre lagret innebär uttryckta attribut, d.v.s. det första som ses såsom mat, arkitektur, 

jordbruk, helgedomar, marknader, mode, konst men språkbegrepp, produkter, arbetssätt och 

organisationsstrukturer. Dessa är i sin tur symboler för en djupare mening av kulturen  

• Mellanlagret innebär normer och värderingar i en individuell grupp. Normer är den 

gemensamma uppfattning en grupp har om vad som är rätt och fel. Normer kan vara på en 

formell nivå såsom lagar men även på en informell nivå såsom social kontroll. Värderingar 

bestämmer vad som är bra och dåligt samt är därför nära relaterat till de ideal gruppen delar. 

Där normer medvetet eller omedvetet ger en känsla av detta, t ex hur jag normalt bör bete mig, 

ger värderingar oss en känsla om hur jag önskar bete mig. En kultur är relativt stabil där 

normerna speglar värderingar i en grupp. Där detta inte sker kommer det med stor sannolikhet 

att uppstå spänningar  

• Kärnan innebär antaganden om människans existens. Det mest basala värdet människor 

strävar efter är överlevnad. Historiskt sett, såväl som i nutid, har civilisationer alltid kämpat 

mot naturen. Alla människor organiserar sig för att finna de effektivaste vägarna att hantera 

sin omgivning och dess givna resurser. När väl det effektiva sättet funnits så kommer denna 

typ av återkommande problem att sedan lösa sig automatiskt. Lösningen på de dagliga 

problemen sker på ett sådant uppenbart sätt att de försvinner ifrån vårt medvetande.22  

 

                                                      
21 Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (2005), Riding the waves of culture, s. 20-23 
22 Ibid 
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För att kunna förändra en kultur måste först en analys göras av kulturen. Om enbart det yttre lagret 

granskas fås ingen klar bild av hur en kultur ser ut och därför kan den valda strategin för att förändra 

kulturen baseras på helt fel antaganden. 

3.1.2 Organisationskultur  

Inom ett företag råder en organisationskultur. En organisationskultur handlar om existerande normer, 

attityder och värderingar i en organisation. I detta sammanhang innebär attityder det inre 

organisatoriska klimatet och dess människosyn. Handlings- och tankemönster hos en individ påverkas 

i hög grad av de normer och regler som gäller i den grupp som individen tillhör. En organisation består 

av ett flertal individer som alla handlar efter sina egna värderingar, normer, attityder och erfarenhet. 

Då förändringar sker snabbt idag måste en organisation, för att kunna överleva, på sikt ständigt 

anpassa sig och förändras. Detta allra helst i samklang med omvärlden.23

 

För att få genomslagskraft så måste företagsledningens förnyelseinitiativ och sätt att driva 

organisationen stå i samklang med en befintlig och stark företagskultur. Det är nödvändigt att det finns 

en överensstämmelse med befintliga värderingar inom organisationen om företagsledningen ska 

uppfattas som legitim i sin miljö. Om detta inte är fallet så finns risk för att de uppfattas som 

främmande och avvikande från det ”normala” och de kan då komma att mötas av passivitet eller 

motstånd.24

 

Centrala frågor för en organisations utformning och uppbyggnad är bl.a. värderingar, etik, ledarskap, 

människosyn, informella historier och myter. Olika delar av en organisations verksamhet skapas 

utifrån de centrala frågornas visioner och mål. Med hjälp av de centrala frågornas visioner och mål 

byggs en lämplig organisationsstruktur upp. Organisationsformen skapar förutsättningar för det klimat 

som ska råda på de olika arbetsplatserna. Omgivningens värderingar och människosyn påverkar även 

organisationen på olika sätt och ställer olika krav.25  

 

Vid ledning av mänsklig energi i affärsdrivande organisationer kan, enligt Norrman, detta ske utifrån 

två element. Strategisk personalutveckling kan beskrivas i termer av utbildning, indoktrinering, 

karriärplanering och organisationsutveckling m.m. Dessa och liknande metoder är inriktade på att 

skapa en bättre användning av den potentiella motivation och kompetens som 

organisationsmedlemmarna innehar. Det andra och kompletterande elementet innebär att se till att rätt 

                                                      
23 Abrahamsson, B. & Andersen, J A. (2002), Organisation - Att beskriva och förstå organisationer, Kap 6 
24 Angelöw, B.(1991), Det goda förändringsarbetet, Kap 2 och 11 
25 Ekman, G.(2003), Från prat till resultat - Om vardagens ledarskap, Kap 2 
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människor redan från början rekryteras till rätt arbete. Här anser han att nya grepp och mera 

sofistikerade managementverktyg behöver utvecklas.26  

 

Vid kontakten med de flesta framgångsrika serviceföretag, anser Norrman att man nästan omedelbart 

blir medveten om en speciell sorts etik som varje anställd kommunicerar och därmed påverkar kunden. 

Det är ett effektivt sätt att i en organisation ingjuta de värderingar som är direkt relaterade till 

verksamheten, detta för att kontrollera en decentraliserad verksamhet som är starkt beroende av 

enskilda insatser. Det finns ingen annat sätt att uppnå hög kvalitet än att se till att varje anställd inte 

bara har den nödvändiga kompetensen utan också styrs av de rätta etiska normerna.27  

 

I denna C-uppsats försöker vi med hjälp av ovanstående teorier visa på hur organisationskulturen kan 

se ut inom SIS-koncernens tre olika organisationer, samt hur viktigt det är att ledarskapet 

överensstämmer med den befintliga organisationskulturen. 

3.1.3 Kulturmetaforen  

Det finns många olika sätt att se på en organisation enligt Morgan. Alla tillvägagångssätt leder till 

olika metoder att styra, leda och utveckla en organisation. En organisation utgör en form av 

minisamhälle som har sitt egna kulturella, samt subkulturella mönster. I kulturmetaforens anda 

granskas närmare en sammansättning av individer i en organisation, deras värderingar, normer, åsikter 

och andra gemensamma meningsmönster som styr organisationens liv.28   

 

Rådande kultur kan många gånger vara styrd av maktmedel som exempelvis pengar. Den person som 

råder över pengarna inom organisationen har således makt. Det här kan i sin tur leda till att den/de som 

har makten också sätter normen och organisationens värderingar på pränt, samt skapar kulturen. 

Kulturmetaforen kan ses som ett alternativt sätt att skapa och forma organisatoriska aktiviteter, genom 

att påverka ideologier, värderingar, åsikter normer och språk etc. Metaforen uppmanar till 

medvetenhet om att relationen mellan organisationen och dess omgivning är socialt konstruerad.29   

 

Precis som samhället i övrigt består även organisationer av olika subkulturer inom helheten. Hur 

kulturerna skiljer sig åt är också nationellt betingade. Exempelvis så kan en viss typ av organisation 

uppfattas som ett sammanhållet team, eller en familj, som gemensamt arbetar och tror på det arbetet de 

utför. En annan organisation kan ha en gemensam uppfattning att de helt enkelt är bäst inom sitt 

område eller nisch. Ytterligare andra organisationer är helt uppdelade utan någon sammanhållning. 

                                                      
26 Norrman, R. (2000), Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktion, s. 89-90 
27 Ibid s. 58 
28 Morgan, G. (1998), Images of organization, Kap 5 
29 Ibid 
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Kulturmetaforen riktar uppmärksamheten på den symboliska betydelsen som varje aspekt av 

organisatoriskt liv uppvisar, vilket i bästa fall kan leda till större vidsynthet. Organisationen kan då 

vila på ett gemensamt och delat meningssystem. Kulturmetaforen kan ses som ett alternativt sätt att 

skapa och forma organisatoriska aktiviteter, genom att påverka ideologier, värderingar, åsikter normer 

och språk etc. Metaforen uppmanar till medvetenhet om att relationen mellan organisationen och dess 

omgivning är socialt konstruerad. Men det kan många gånger vara en mycket svår uppgift att tränga 

bakom ytan i en organisation.30

 

De styrkor som vi ser med kulturmetaforen är insikten om att samtliga anställda, inom en organisation, 

själva har möjlighet att påverka organisationen och att de har ansvar för sina arbetsuppgifter. De måste 

också vara beredda på att förändra dessa när så krävs. Kulturmetaforen beskriver även hur 

företagsledare och ledning kan påverka företagskulturen i sin organisation. 

3.1.3.1 Inlärningshandikapp 

Ett företag kan enligt Senge vara dåligt på att lära sig och utvecklas. Inlärningshandikappet kan 

komma ifrån de traditionella sätten att organisera, beskriva arbetsuppgifter samt vårt sedvanliga sätt att 

tänka. Dessa kombinationer av dåliga sätt ger oss enligt Senge så kallade inlärningshandikapp. Det 

finns sju handikapp att identifiera: 

• "Jag är mitt arbete" belyser att människor finner trygghet i sitt arbete och i att ha en 

arbetsuppgift. Ibland tar tryggheten överhand och individen förväxlar arbetsuppgiften med sin 

egen identitet. Individer i en organisation som endast fokuserar på sina arbetsuppgifter får det 

svårt att se helheten och får ingen känsla för det gemensamma resultatet 

• "Fienden finns utanför" behandlar individers förmåga till att hitta syndabockar när något går 

fel 

• "Illusionen av handlingskraft" lyfter fram tendensen att vara överdrivet aktiv och talar om 

nödvändigheten av att gripa an svåra situationer innan de utvecklas till kriser. Handlingens 

karaktär präglas av aggressivitet och är många gånger riktat till ”fienden utanför”. Problemet 

med detta sätt är att man istället för att agera, reagerar. För att kunna agera aktivt och effektivt 

krävs det att man först ser över hur man själv bidragit till situationen och utgår därifrån 

• "Fixering vid enskilda händelser" är en del av vårt sociala arv och skapar ett kortsiktigt 

tänkande. Koncentrationen på enskilda händelser ger också endast förklaringar till enskilda 

händelser vilket bidrar till låg kreativitet och produktivitet 

• "Den kokta grodan" handlar om vår förmåga till att värja oss från långsamt växande hot. En 

groda som placeras i ljummet vatten där temperaturen gradvis höjs, kommer att sluta som 

kokt.  Om du tar grodan från kallt till varmt vatten kommer den att fly. För att kunna värja sig 
                                                      
30 Morgan, G. (1998), Images of organization, Kap 5 
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mot dessa hot krävs det att tempot i organisationen dras ner, samt att vi är lyhörda för det 

subtila, men även det dramatiska 

• "Illusionen att vi lär oss av våra erfarenheter" Traditionen säger att den effektivaste 

inlärningsmetoden sker via erfarenheter. Detta synsätt får problem när det dyker upp nya saker 

som vi inte tidigare upplevt och där vi inte kan se konsekvenserna av våra beslut. Det här är ett 

problem i organisationer som organiserats genom specialisering och hierarkier. Problemet är 

att avdelningarna inte samverkar, de fungerar som små envälden och således upptäcks inte 

heller de verkliga problemen inom organisationen 

• "Myten om ledningsgruppen" Att ledningsgruppen och deras specialiserade experter alltid 

är beredd att ta upp kampen mot alla svårigheter är en myt. Kan de verkligen lösa problemen 

med inlärningshandikapp? De liksom andra slösar energi på att slåss om sina revir och 

undviker att ta tag i saker som kan få dem att tappa ansiktet. De tenderar även att uppleva 

kollektiva utfrågningar som hotfulla och kan i själva verket ha svårt att tackla påfrestningar. 

Detta bidar till att kunskap inte kommer upp till ytan, då den verkar vara hotfull och därför 

undviker ledningsgruppen möjligheten att lära sig och utvecklas vidare.31 

 

Då kulturer slås samman och ska bilda en helt ny kultur kan individer ha olika problem med att lära 

sig den nya kulturen. Anledningen till att vi har valt denna teori är att vi vill peka på vilka problem 

med inlärningen av den nya kulturen som kan uppstå i organisationerna.  

3.1.4 Förändringsbenägenhet 

Organisationer består av en eller flera grupper/kombinationer av grupper. De i sin tur omfattar ett antal 

individer som består av både ledning och de anställda. Viljan till förändring hos dessa individer och 

grupper varierar över tiden. Medan en del välkomnar förändringar, så är några passiva och andra gör 

mer eller mindre motstånd. Förändring påverkar alla individer, samtliga gör därför en egen värdering 

på vilket sätt detta sker. Beroende på omständigheterna kan den aktuella förändringen värderas på tre 

olika sätt: irrelevant, positivt eller påfrestande. Individen ser vid det förstnämnda varken några för- 

eller nackdelar, vid den andra är individen positivt inställd och ser fördelar för sin egen del och i det 

sistnämnda fallet uppfattar individen förändringen som negativ med risk för att skada/förlust, hot eller 

utmaning mot dem själva.32

 

Vid en organisationsförändring måste hänsyn tas till att det inom en organisation finns såväl formella 

som informella grupper. För en organisation i förändring kompliceras det hela av att olika individer 

uppfattar förändringen på olika sätt. Faktorer som gör att motstånd kan uppkomma är t ex risk för 

avsked, omplacering, lägre status, sämre arbetsinnehåll och förmåner m.fl. De som är positiva ser 
                                                      
31 enge, M. P. (1990), The Fifth Discipline, Kap 2   S
32 Abrahamsson, B & Andersen, J A. (2002), Organisation - Att beskriva och förstå organisationer, Kap 12 

  13



Författare: Jeanette Bergvall, Frida Runsten, Katalin Szentivanszky  

förstås de motsatta faktorerna och även andra såsom kompetent arbetsledning, bättre sociala kontakter 

m.m.33

 

Angelöw anser att orsakerna till att förändring måste ske inom en organisation är varierande. Behov av 

förändring är många gånger orsakade av t.ex. förändrade ekonomiska förutsättningar, konkurrens 

utifrån, processer som inte fungerar inom organisationen m.m. Ledningen kan handla olika vid 

förändringsprocesser beroende på situation och andra faktorer. En möjlighet är att företaget behåller 

monopolet över informationen. Andra möjligheter är också att befintliga problem ignoreras, beslut 

förhalas genom att istället utredas, beslut avslås eller omprövas eller att ledningen slutligen, trots ett 

fattat beslut, vinklar beslutet eller dröjer med att genomföra det. Om en organisationsförändring är 

toppstyrd finns en risk att de anställda, men även chefer som inte har varit med om att fatta beslutet, är 

negativa eller gör motstånd. Ledningen kan naturligtvis även välja att, beroende på den aktuella 

situationen och kompetensen, göra motsatsen till det som nämnts ovan.  De anställda väljer i sin tur 

olika förhållningssätt för att bemöta förändringar. Några möjligheter är att anpassa sig till rådande 

situation, göra motstånd mot beslutet och driva en egen linje, tolka beslutet till sin fördel, parallellt så 

följer delar av företaget det nya beslutet medan andra kör på i de gamla hjulspåren, apati, d v s varken 

bjuda motstånd eller anpassa sig till det nya beslutet. I sista hand kan den anställde lämna företaget om 

missnöjet är tillräckligt stort och möjlighet till nytt arbete finns. 34

 

Försvarsreaktionerna kan uppkomma vid förändringar och leda till: 

• att individer/grupper utser en syndabock för att kunna avleda uppmärksamheten från det 

egentliga problemet 

• att individen vid påfrestningar går in i en kris som består av olika faser och uppvisar skilda 

reaktionsmönster  

• att individen känner förändringsstress som ger reaktioner både känslomässigt, socialt och 

fysiologiskt.35 

 

När nya kulturer skapas, som t.ex. vid en sammanslagning av fler kulturer, medför detta förändring för 

samtliga inblandade. Då kultur påverkar varje individ i en organisation kommer även varje individ att 

personligen värdera vad förändringen innebär för dem själva. 

                                                      
33  Ekman, G. (2003), Från prat till resultat – Om vardagens ledarskap, kap 2 
34 Angelöw, B. (1991), Det goda förändringsarbetet, kap 3 
35 Ibid 
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3.1.5 Förändringar i organisationskulturer 

Gert Hofstede är en av förgrundsfigurerna inom mångkulturellt management på nationell nivå. Han 

har även forskat inom kulturskillnader på organisationsnivå. Enligt Hofstede är den kulturella 

skillnaden mellan dessa båda att den nationella kulturen är en del av vad han kallar en mental 

mjukvara som individer under sina första tio levnadsår har fått inom familjen, från omgivningen och 

skolan. Det är denna mjukvara som är basen för våra värderingar. Organisationskultur däremot får vi 

när vi oavsett ålder börjar på ett företag. Organisationskulturen består huvudsakligen av ytliga 

värderingar om vad som gäller inom företaget. Hofstedes studier av organisationskultur visade att 

kärnan i en organisationskultur bildas och uppfattas på basis av det dagliga arbetet.36

 

Hofstede ger ett förslag till en checklista för hur huvudstegen i management av organisationskulturen 

inom ett företag kan hanteras. Dessa är, fritt översatt, enligt nedan:  

1. Det är en uppgift för högsta ledningen som inte kan delegeras 

2. Kräver både makt och expertis 

3. Bör starta med att en s.k. kulturell karta görs för hela organisationen 

4. Kräver strategiska val 

• Matchar den nuvarande strategin dagens organisationskultur? 

• Om inte, kan strategin anpassas? 

• Om inte, vilken förändring av kulturen är nödvändig? 

• Är denna förändring genomförbar – har vi med oss de anställda? 

• Hur mycket tid kommer det att kräva från högsta ledningen och vilka kostnader 

kommer det att medföra? 

• Kommer de förväntade fördelarna att överväga kostnaderna? 

• Vad är den realistiska tidsplanen för förändringarna? 

• Om det finns en minsta tvekan om nuvarande strategi fungerar, byt istället strategi 

• Olika subkulturer kan komma att kräva olika hanteringssätt 

5. Skapa ett nätverk av s.k. förändringsförespråkare inom organisationen 

• Finn några nyckelpersoner på olika nivåer inom organisationen som är 

förändringsbenägna 

• Om nyckelpersonerna börjar, så kommer andra att följa efter 

• Kan motståndarna överlistas/övertalas? 

6. Skapa nödvändiga strukturella förändringar 

• Bilda eller lägg ner avdelningar 

                                                      
36 Hofstede, G. & Hofstede, G J. (2005), Culture and Organizations Software of the Mind – Intercultural. Cooperation and Its Importance 

for Survival, S 314 - 315 
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• Slå ihop eller dela upp avdelningar eller uppgifter 

• Ska hela grupper eller individer flyttas? 

• Matchar arbetsuppgifterna färdigheterna hos medarbetarna? 

7. Skapa nya nödvändiga processer 

• Ta bort eller skapa kontroll-/mätpunkter 

• Automatisera eller eliminera automation 

• Etablera nya eller ta bort befintliga kommunikationslänkar? 

• Ersätt kontrollpunkter eller input med mätpunkter av output? 

8. Revidera personalpolicyn 

• Ompröva kriterierna för rekrytering 

• Ompröva kriterierna för befordran 

• Klarar HR/personalavdelningen av sin nya uppgift? 

• Skapa regelbunden jobbrotation 

• Var misstänksam mot planer för att utbilda andra 

• Behovet av utbildning måste finnas hos den som ska utbildas 

9. Fortsätt att kontinuerligt övervaka utvecklingen av organisationskulturen inom företaget 

• Ständig och fortsatt stor uppmärksamhet på företagets organisationskultur 

• Fortsätt att med jämna mellanrum göra en diagnos av företagets kultur.37 

 

Då ledarskapet har en stor påverkan på organisationskulturen så ger Hofstedes checklista många bra 

förslag på hur huvuddragen inom management av organisationskulturen inom ett företag kan hanteras. 

3.2 Artiklar/Tidigare forskning om kultur 

3.2.1 Kultur 

Enligt Atchinson har alla mänskliga varelser och organisationer personligheter. Vidare säger 

Atchinson att personligheten hos en individ och personligheten hos en organisation baseras på deras 

värderingar. En organisations multipla personligheter och graden av kulturskillnader visar på en 

mental ohälsa. Det gäller att ha så enhetlig kultur som möjligt. Såsom hos en individ är det bäst att ha 

en personlighet. 38

 

Artikeln kan kopplas samman med vad som skett i Föreningen efter sammanslagning år 2000. 

Möjligen kan det finnas multipla kulturer inom SIS-koncernen. 

                                                      
37 Hofstede, G. & Hofstede, G J. (2005), Culture and Organizations Software of the Mind – Intercultural. Cooperation and Its Importance 
for Survival, s. 314 - 315 
38 Mycek, S., Culture clash...and how to deal with it; Trustee; Oct 2000; 53, 9; ABI/INFORM Global; s. 6 
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Enligt Chris Burand blir det garanterat problem när två kulturer ska integreras då den ena har en god 

försäljningskultur och den andre inte har det. Burand anser att då en bra försäljningskultur är svår att 

få fram ska försäljningskulturen dominera vid sammanslagningen av kulturerna och skapandet av den 

nya.39  

 

Denna artikel framhäver hur viktigt det är att en organisation har en god försäljningskultur och det är 

anledningen till att vi har valt att använda oss av den. 

3.3 Diskussion om teori 

I den här studien har kulturteorierna (se kapitel 3.1.1 t.o.m. 3.1.3 samt 3.2.1) främst fungerat som en 

allmän referensram. Då begreppet kultur är så omfattande är det inte relevant att ge en snäv definition.  

Med ovan teorier vill vi ge läsaren vår grundläggande syn på kultur.  

 

För att fånga in konkreta fenomen har vi närmare undersökt inlärningshandikapp. Senge skriver om 

sju olika inlärningshandikapp men vi har valt att använda oss av "illusionen av handlingskraft" då vi 

upplever den som mest relevant för studiens syfte. Vi har också använt av oss förändringsbenägenhet 

där vi först granskat övergripande och sedan som huvudteori använt oss av Hofstedes checklista för 

kulturell kartläggning. 

 

 

 

                                                      
39 Burand, C., Blending cultures is one key to a successful merger;  American Agent & Broker, Mar 2005; 77, 3; ABI/INFORM Global s. 8 
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4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Vad är en standard? 

En standard är en frivillig överenskommelse som sker i dokumentform. Det finns fyra principer för 

standardisering: frivillighet, konsensus, öppenhet och intressestyrt (se bilaga D). Standarden har 

skapats av tillverkare, brukare, myndigheter och andra typer av organisationer. Även om olika 

standarder är frivilliga att använda kan myndigheter använda dem som en referens i ett direktiv, vilket 

gör att kraven i standarden blir obligatoriska. Formella standarder utvecklas vanligtvis genom ett 

erkänt standardiseringsorgan, i Sveriges fall t.ex. Swedish Standards Institute (SIS). Dessutom finns 

det även standarder som utvecklas inom ett specifikt företag eller inom en bransch. Tanken med att ha 

olika standarder är för att bl.a. skapa säkrare produkter och att öppna möjlighet för handel över 

gränser. Det finns t.ex. standarder för brandsäkerhet, cykelhjälmar, klädstorlekar, cyklar, leksaker, 

möbler, värmepumpar, skorstenar, tapeter, tryckkärl e.t.c. Några av de mest kända standarderna i 

Sverige är ISO 9000 för kvalitetsledningssystem och ISO 14000 för miljöledningssystem.40

4.2 SIS-koncernen 

Standardiseringen i Sverige har funnits i nästan 100 år. Det hela startade med att SEK, Svenska 

Elektrotekniska Kommittén, påbörjade nationella standardiseringsprojekt år 1907. Även om SEK var 

först ut, så var det inte de som tog initiativet till att det ledande svenska standardiseringsorganet 

bildades, utan det skedde 1922 då Svenska Industrins Standardiseringskommission (SIS), bildades på 

initiativ från Sveriges Industriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademin. I början standardiserade SIS 

enbart industriprodukter, men dagens SIS arbetar med en större bredd och utbud. Det ursprungliga SIS 

var huvudman för åtta standardiseringsorganisationer: 

• BST, Byggstandardiseringen 

• HSS, Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen 

• IKH, Kran- och Hisstandardiseringen 

• SMS, Svensk Material- och Mekanstandard 

• STG, Standardiseringsgruppen 

• TKS, Tryckkärlsstandardiseringen  

• ITS, informationstekniska standardiseringen 

• SEK, Svenska Elektriska Kommissionen.41 

 

                                                      
40 SIS dokument 
41 SIS Verksamhetsberättelse 2001 
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Den 22 november 2000 slogs sju organisationer samman: SIS, BST, HSS, IKH, SMS, STG och TKS. 

Då SIS redan var en så pass väl inarbetad förkortning valde SIS att behålla namnet och därmed hade 

Swedish Standards Institute (SIS) bildats.42 SEK och ITS står idag inte under SIS. 

 

SIS-koncernen har ca 155 anställda och omsätter ungefär 200 miljoner kr per år. Den består av 

Föreningen och de två bolagen Förlaget och Forum. Medelantalet anställda i Föreningen uppgick 

under 2005 till 117 personer. Under 2005 hade Förlaget 29 anställda och Forum 9 anställda. 

 

SIS Förening 

 
SIS Förlag AB SIS Forum AB 

Figur 1 Organigram SIS-koncernen 

Föreningen är en ideell förening som består av 1450 medlemmar. Föreningen arbetar med nationella 

och internationella standardiseringsprojekt, samt rådgivning kring standardisering.43

 

Förlaget säljer huvudsakligen olika standarder och handböcker.44

 

Forum säljer utbildningar med syfte att utbilda kunden och hjälpa dem att tillämpa olika standarders 

innehåll. Forum har en internationell verksamhet som framför allt vänder sig till utvecklingsländer, 

nyligen industrialiserade länder och kandidatländer till EU.45

 

SIS är medlem och arbetar aktivt med Europeiska kommittén för standardisering (CEN), som är den 

europeiska standardiseringsorganisationen, och International Organization for Standardization (ISO) 

som är den globala standardiseringsorganisationen.46

4.2.1 SIS Förening 

SIS Förening är en ideell förening som består av 1450 medlemmar. Föreningen vill av andra uppfattas 

som professionella, tekniskt och projektmässigt kompetenta, kundfokuserade samt tydliga och 

effektiva i standardiseringsarbetet. Deras vision är att ”SIS är den mest effektiva organisationen för 

våra kunder när det gäller att: 

                                                      
42 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21 2006-04-13, kl 10:06 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Ibid 
46 Bilaga C och D 
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• Påverka utvecklingen av standarder 

• Få kunskap om och tillgång till standarder.”47 

 

Deras affärsidé är att: ”SIS ska bidra till att effektivisera och förenkla kundernas verksamhet genom 

standardisering.”48

4.2.1.1 Organisation 

Hos Föreningen finns det bl.a. nio avdelningar som arbetar med standardisering inom olika 

verksamhetsområden. Dessa verksamhetsområden är: Bygg och anläggning, Hälso- och sjukvård, 

Industriteknik, Informationshantering, Ledningssystem, Materialteknik, Miljö och energi, Tjänster och 

personlig säkerhet, samt Utveckling. Inom Föreningen finns även stödfunktioner som nyttjas av resten 

av koncernen såsom ekonomi, vaktmästeri, reception och IT. 

 

SIS, Swedish Standards Institute Stödfunktioner

Standardisering 

   

Figur 2 Organigram Föreningen49   

4.2.1.2 Medlemskap i föreningen 

Alla organisationer eller företag kan bli medlemmar i Föreningen. Varje medlem i Föreningen får 

bl.a.: 

• Rätt att delta i en teknisk kommitté 

• Rösträtt på Föreningens årsmöten, vilket möjliggör påverkan på SIS övergripande inriktning.50 

                                                      
47 SIS strategier 2006-2010 draft från 2006-01-17 
48 Ibid 
49 SIS verksamhetsberättelse 2005 
50 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabid=24 2006-04-12 kl 08.48 

Utveckling 
 

Ledningssystem Bygg och anläggning 

Hälso och sjukvård Materialteknik 

Industriteknik Miljö och energi 

Tjänster och personlig 
säkerhet

Informationshantering 
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4.2.1.3 Produkter 

Standardiseringsarbetet bedrivs i tekniska kommittéer, även kallade standardiseringsprojekt, med syfte 

att nå spetskompetensen ute hos företagen och organisationerna, för att förankra beslut, samt att stärka 

samarbetet mellan företag, myndigheter och organisationer. SIS har ca 450 tekniska kommittéer. De 

tekniska kommittéerna består generellt av projektledare, projektassistent samt experter från svenska 

företag, myndigheter och andra organisationer. Standardiseringsprojekten pågår under lång tid. 

Förutom medlemsavgiften betalar projektdeltagarna även årligen för varje standardiseringsprojekt som 

de deltar i. Statsanslagen har under de senaste åren minskat vilket har inneburit att kostnaden för 

projektdeltagarnas medverkan har ökat. Bara på senare år har SIS, tillsammans med sina 

medlemsföretag, CEN och ISO producerat över 6000 nya standarder.51

4.2.2 SIS Förlag 

Förlaget har idag 30 anställda. Förlagets uppdrag i koncernen är att producera, marknadsföra och 

tillhandahålla svenska och internationella standarder, samt sälja handböcker inom framför allt dessa 

områden. Utgivningsverksamheten är en viktig källa till finansieringen av standardiseringsprojekten 

inom Föreningen.52

 

Förlaget har en kundtjänst för att hjälpa kunder att hitta rätt produkt och ta emot order. Kundtjänsten 

ger även sina kunder rekommendationer om relaterade produkter. Förlagets vision är ”SIS Förlag ska 

vara en av de ledande inom informationshantering av standarder och tillhörande produkter och 

tjänster”. 53 SIS Förlags profil är att: ”de vill vara Förlaget som utvecklar standardprodukter för den 

svenska marknaden”. Förlaget profilerar sig bl.a. med en del gratis kringtjänster, t.ex. en gratis 

produktkatalog, vilket inte andra förlag inom samma bransch har och genom att ge ännu mer 

information om varje produkt m.m.54  

4.2.2.1 Organisation 

Förlaget fick en ny VD i slutet av 2005. De har sedan årsskiftet 2005/2006 omorganiserats och den 

nya organisationen är uppdelad enligt figur 3. Produktionsavdelningen är uppdelad i standarder 

respektive närliggande produkter.   

                                                      
51 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40Std_projekt1 2006-04-12 kl 09.06 
52 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItemID=13 2006-04-06 kl 10.29 
53 Ibid 
54 Ibid 
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Figur 3 Organigram Förlaget 

4.2.2.2 Produkter 

Förlaget hade år 2004 drygt 66.000 sökbara produkter i sin produktdatabas på www.sis.se. Förlagets 

produkter består huvudsakligen av nationella och internationella standarder. Kring dessa finns bl.a. 

abonnemangstjänster, s.k. standardpaket, samt olika specifika företagslösningar för storkunder. 

Förutom standarder säljer även Förlaget hjälpmedel för tillämpning av standarder såsom handböcker, 

vägledningar och online-tjänster. Det finns t.ex. en materialdatabas för att jämföra olika standarder för 

material, materialens kemiska sammansättning och hållfasthetsdata.55

4.2.3 SIS Forum 

Forum tar fram och säljer utbildningar kring användandet av olika standarder. Deras kärnområden är 

verksamhetsutveckling, medicinsk teknik och standardisering. Forums vision är att genom deras aktiva 

medverkan vid tillämpningen av standarder så ska de kunna bidra till att deras kunder blir ännu mer 

lönsamma, effektiva och säkerhetsmedvetna. Deras mål är att, genom lyhördhet för kundernas behov, 

skapa produkter som präglas av trovärdighet och nytänkande, aktualitet och långsiktighet, erfarenhet 

och engagemang.56

4.2.3.1 Organisation 

Forums organisation består av VD och åtta anställda. En omorganisation pågick under den period som 

C-uppsatsen skrevs. Inom organisationen har de anställda olika roller bl.a. utbildningskoordinator, 

marknadskoordinator, ansvarig för de olika utbildningsgrenarna och systemansvarig. Administrativa 

kringtjänster såsom ekonomi, vaktmästeri och IT köps in från Föreningen. 

4.2.3.2 Produkter 

I Forums utbildningsverksamhet erbjuds utbildningar inom bland annat 

verksamhetsutveckling (ISO 9000 & ISO 14000), CE-märkning, EG-direktiv, industriteknik och 

medicinsk teknik. För kurserna svarar både egna lärare inom SIS-koncernen, men främst externa 

                                                      
55 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItemID=218 2006-04-12 kl 20.57 
56 Ibid 

  22

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItemID=218


Författare: Jeanette Bergvall, Frida Runsten, Katalin Szentivanszky  

specialister. Forums utbildningsansvariga håller själva i kurserna inom verksamhetsutveckling. Forum 

har 15 fasta externa kursledare som de ständigt samarbetar med. Därutöver har de ett brett nätverk som 

de samarbetar med och köper in tjänster från vid behov. Speciellt för området verksamhetsutveckling, 

är att några av de anställda sitter med i standardiseringskommittén för att utveckla ISO 9000- och ISO 

14000-serien. Inom övriga verksamhetsområden fås information istället direkt från respektive 

projektledare inom Föreningen. Utbildningarna är traditionella öppna kurser eller seminarier. 57

 

Forum har även en internationell verksamhet som främst vänder sig till utvecklingsländer, nyligen 

industrialiserade länder, samt EU: s kandidatländer. I dessa länder erbjuder de till exempel stöd i 

uppbyggnaden av nationella standardiseringsverksamheter eller hjälper till att ge förutsättningar för att 

utveckla kvalitets- och miljöledningssystem.58

4.2.4 Värderingsarbete 

Hösten 2004 startade SIS ett arbete för att analysera och arbeta med koncernens värderingar. 

Ledningsgruppen anlitade en konsult med specialisering inom organisationskultur för att driva arbetet. 

Konsulten analyserade de svar som kom in under de kvantitativa och kvalitativa undersökningarna 

som gjordes på personalen. Tanken bakom arbetet var och är att forma en ny gemensam kultur inom 

SIS-koncernen. Detta arbete följs årligen upp genom återkommande värderingsspel, där alla 

medarbetare får tycka till och kommentera hur de upplever sin verklighet och hur den stämmer med 

den gemensamma synen på värderingar som har tagits fram. Värderingsspelen har hittills skett i 

samma grupper som organisationerna är organiserade i.59  SIS värderingsarbete resulterade i 

dokumentet:  

 

”SIS grundsyn, värderingar och värdegrund 

SIS grundsyn 

Vår verksamhet skall kännetecknas av: Affärsmässighet, kunnighet och öppenhet i vår relation med 

kunder, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners. Detta säkrar kundnyttan och höjer 

arbetsglädjen. 

 

SIS värderingar 

• Affärsmässighet 

• Kunnighet 

• Öppenhet 

• Kundnytta 

                                                      
57 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItemID=14 2006-04-12 kl 20.57 
58 Ibid 
59 Information hämtat från SIS intranät, 2006-04-10, kl 17:30 
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• Arbetsglädje 

• SIS värdegrund 

 

Affärsetik 

Vi skall bidra till våra kunders framgång genom 

• att ha ett långsiktigt perspektiv i våra affärsrelationer 

• att ha ett långsiktigt perspektiv på omvärldens och våra egna resurser 

• att vara lyhörda, affärsmässiga och trovärdiga i vårt agerande och i det vi levererar 

 

Medarbetarsyn 

Som medarbetare på SIS är vi stolta över det värde och den kundnytta vi gemensamt skapar. Vi ser på 

varandra som värdefulla resurser och vi 

• representerar var och en hela SIS-gruppen och vi är beroende av varandra för att nå framgång 

• ska ha hög kompetens och ta ansvar för våra åtaganden 

• ska respektera varandra och bidra till arbetsglädje och harmoni 

• lever efter värderingarna i attityd och handling 

 

Ledarskapsfilosofi 

SIS ledarskap ska säkerställa kundnyttan. Detta gör ledarna genom att ansvara för 

• att mål sätts, kommuniceras, förankras och nås 

• att säkerställa ett SIS 

• ett omvärldsanpassat arbetssätt 

• att motivera och utveckla medarbetare 

• att skapa förutsättningar för arbetsglädje och harmoni 

 

Att vara ledare inom SIS betyder 

• att sätta ramar och ge frihet inom dessa 

• att ge möjlighet till utmaningar 

• att leva efter värderingarna i attityd och handling”. 60  

                                                      
60 SIS broschyr ”Överallt är du omgiven av värderingar” 
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5 Resultat av intervjuerna 

Resultatet av de fem kvalitativa intervjuerna presenteras i detta kapitel. De fem informanterna har 

bidragit med information om hur de subjektivt upplever Föreningen, Förlaget respektive Forum. 

Intervjuerna har genomförts med både individer i chefsposition och anställda. Vi har frågat dem bl.a. 

om hur de ser på marknadsföring, försäljning och kunden på individ-, organisations- och koncernnivå. 

5.1 Föreningen 

Nedan redovisas intervjuresultatet från Föreningen. 

 

År 2000 skedde en sammanslagning av sju olika organisationer som idag ingår i Föreningen. De allra 

flesta inom Föreningen anser att detta var positivt. Sammanslagningen ledde bl.a. till att Föreningen 

fick tillräckligt med resurser för att bl.a. kunna ta fram nya gemensamma IT-system. Det medförde 

också att ett större erfarenhetsutbyte kommit att ske mellan projektledare och projektassistenter. 

Föreningen ser sig idag själva som en bättre och effektivare organisation nationellt och internationellt 

mot ISO/CEN. Som det framkom i våra intervjuer finns det fortfarande kvar vissa nackdelar efter 

sammanslagningen, t.ex. så försvann samhörigheten i de tidigare betydligt mindre grupperna. 

Föreningen befinner sig idag i ett expansivt läge. 

5.1.1 Begreppet marknadsföring  

På ett individuellt plan anser de intervjuade att Föreningens marknadsföring är ett sätt att synliggöra 

sina produkter på marknaden genom olika aktiviteter och kanaler. Varumärkesmarknadsföring 

kommer på tal. Marknadsföring ses även som en förberedelse för försäljning mot marknaden och är till 

för att stärka befintliga och nya kundkontakter. De intervjuade anser att Föreningens 

målgruppsdefinition är mycket viktig. De finner det svårt att sätta en exakt gräns mellan vad som är 

försäljning och marknadsföring. 

 

Gällande begreppet på bolagsnivå så ser de intervjuade på Föreningens marknadsföring som ett 

relativt nytt begrepp. De intervjuade framhåller att de är en icke vinstdrivande organisation. De har en 

informell grupp som arbetar med att se över dagens marknadsföringsarbete. Gruppen har bildats då de 

uppfattar arbetet med marknadsföring inom Föreningen som mycket begränsat och alltför spretigt. 

 

På koncernnivå ser de intervjuade inom Föreningen att organisationerna inom SIS-koncernen har olika 

grad av mognad gällande begreppet marknadsföring. De olika organisationernas gamla ledningssystem 

håller på att samköras till ett gemensamt ledningssystem som även kommer att innehålla gemensamma 

processbeskrivningar. 
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Föreningen har idag ingen marknadsplan, vilket de övriga två bolagen har. De intervjuade på 

Föreningen upplever därför att det ännu inte finns ett gemensamt synsätt på marknadsföring. 

5.1.2 Begreppet försäljning 

På ett individuellt plan beskrivs försäljning som ett sätt att möjliggöra för kunderna att köpa produkter. 

Intervjupersonerna på Föreningen anser att försäljning bl.a. består av telemarketing och 

marknadsföringskampanjer. Försäljningsarbetet pågår såväl före som efter att en affär avslutats. 

 

De intervjuade på Föreningen beskriver att vissa inom organisationen anser försäljning vara ett rätt 

negativt laddat ord. En del av de anställda ser även försäljning som något oseriöst. Inställningen är 

kluven inom organisationen. Enligt intervjupersonerna på Föreningen finns det en del inom 

organisationen som anser att deras produkter är så pass bra att de säljer sig själva. Inom Föreningen 

har försäljning inte varit aktuellt tidigare, men nu håller rollerna på att förändras anser de intervjuade. 

 

På koncernnivå anser de intervjuade på Föreningen att de tre organisationerna har olika mognad både 

vad gäller försäljning och marknadsföring. Här beskriver de intervjuade att Föreningens arbete ännu är 

i sin linda. Samtliga i ledningsgruppen har fått alltmer fokus på försäljning och det finns ett ökat 

internt samarbete. 

5.1.3 Begreppet kund  

På individuell nivå så är kunden det företag eller den person som köper eller som är en potentiell 

köpare, enligt de intervjuade. 

 

För intervjupersonerna på Föreningen är kundbegreppet idag oklart. Internt så anser vissa t.o.m. att de 

inte har några kunder alls utan bara medlemmar. 

 

På koncernnivå anser intervjupersonerna på Föreningen att kunder är alla som köper. Men begreppen 

är oklara och det pågår f. n. ett arbete med att definiera begreppet. 

5.1.4 Marknadsföring idag 

Föreningens informationsavdelning arbetar i dag med varumärkesmarknadsföring bl.a. genom PR. 

Intervjupersonerna på Föreningen anser att budskapet är att föra fram hur viktigt det är med 

standardiseringsarbetet, samt varför det är viktigt för Föreningens medlemmar att delta i detta arbete. 

Informationsavdelningen tar idag fram broschyrer som ska underlätta för varje projektledare att sälja 

in sina projekt. Broschyrerna riktar sig till såväl individer inom olika organisationer som till olika 

företag. Därutöver ska varje projektledare marknadsföra och sälja sina egna pågående projekt enligt de 

intervjuade på Föreningen. Föreningen har utöver projektledarna en utvecklingsavdelning som arbetar 
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med att sälja in nya projekt till nya målgrupper. De intervjuade anser att ambitionsnivån med 

marknadsföringsarbetet har höjts från en tidigare mycket låg nivå. En marknadsplan håller på att 

arbetas fram och ska bli klar i år. Vad gäller strategin för marknadsföring är den idag under 

bearbetning och håller bl.a. på att utvecklas i en styrgrupp. 

5.1.5 Försäljning idag 

De intervjuade beskriver att en omorganisation har skett och numera är två personer utsedda att på 

deltid arbeta med att sälja in projekt. En utvecklingsenhet har bildats där en person arbetar heltid och 

tre personer arbetar halvtid. De ska se över vilka behov och nya möjligheter som kan finnas för nya 

standardiseringsprojekt, vilket i förlängningen kan innebär merförsäljning. Men initiativet till de flesta 

nya standardiseringsprojekten kommer idag utifrån, främst från CEN och ISO. Med 450 projekt, 60 

projektledare, träffar med 3 000 - 4000 projektdeltagare ca 2-3 ggr per år upplever Föreningen det som 

att de har många potentiella försäljningstillfällen. Idag befinner sig försäljningsarbetet på en låg nivå 

inom Föreningen och det finns endast en mindre summa pengar och tid avsatt för detta. Men 

resurserna för försäljningsarbetet har ändå bara från förra året fördubblats. 

5.1.6 Styrning och mätning av marknadsförings- och försäljningsarbetet 

Enligt de intervjuade så pågår idag ett arbete med att samordna marknads- och försäljningsarbetet i ett 

gemensamt ledningssystem varifrån arbetsprocesserna ska styras. Dessutom styrs arbetet mycket 

genom budgetförutsättningar, vilka sätter ramarna och styrningen, bl.a. från VD m.fl. Styrelsen 

avhandlar kontinuerligt dessa frågor. Sedan ca 3-4 år tillbaka hålls årligen ett strategimöte i dessa 

frågor på koncernnivå. På denna högre nivå upplevs att det finns en god förankring och de intervjuade 

har stora förväntningar inför framtiden. 

 

Föreningen mäter sin PR genom antalet pressklipp i olika tidningar. Föreningens säljares insatser mäts 

i antalet nya kunder jämfört med nerlagd försäljningstid. Dessutom sker budgetuppföljning på 

projektnivå.  

5.1.7 Framtidsvision och förbättringspotential 

De intervjuades framtidsvision är att det om ett år finns en uttalad marknadsplan för Föreningen. De 

ser även en stor och rätt outvecklad tillväxtpotential inom tjänsteområdet.  

Inom fem år har EU enhetliga spelregler för samtliga medlemsländer. De intervjuade på Föreningen 

tror att de har expanderat och att de har en ökande konkurrens ifrån utlandet. Försäljnings- och 

marknadsfunktionen ser helt annorlunda ut än idag. 

På koncernnivå anser de intervjuade på Föreningen att det inom ett år finns ett uttalat samarbete inom 

koncernen mellan olika säljgrupper. Idag pågår arbetet i koncernen med att samordna marknads- och 

försäljningsarbetet till ett gemensamt ledningssystem. Om fem år finns det troligen någon 
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koncernansvarig inom marknadsförings- och försäljningsområdet. Denne svarar för att samarbetet 

mellan de olika organisationerna fungerar. De intervjuade på Föreningen uttalar även en 

framtidsvision om effektivisering av distributionen, större volymer och en ökad snabbhet.  

De anser att Föreningen behöver bli bättre inom många områden, främst gäller det marknadsföring och 

försäljning. Omvärldskunskapen kommer att öka i framtiden. 

5.1.8 Föreningens syn på samarbete 

Samarbete med Förlaget:  

Information om nya produkter sker veckovis på Förlagets säljavdelning. Spridning av information 

mellan Förlaget och Föreningen sker vid Föreningens verksamhetsområdeschefsmöten där Förlagets 

försäljningschef och produktionschef ibland är med. Kunder slussas dessutom till Föreningens 

projektledare vid behov av djupare produktinformation. Det ligger på Föreningens projektledare att 

informera Förlaget då en ny standard har färdigställts eller vid lansering av en ny handbok. Det finns 

utvecklingspotential i detta samarbete och en hel del som kan förbättras. 

 

Samarbete med Forum:  

Forum samarbetar med Föreningens informationsavdelning om bl.a. gemensam kommunikation inom 

SIS-koncernen, exempelvis årsberättelser, övergripande informationsmaterial och SIS hemsida. 

Flertalet av Forums medarbetare har kontakt med Föreningens projektledare vid utveckling av nya 

kurser. Inga kontinuerliga marknadsföringsmöten hålls med Föreningens verksamhetsområden och de 

två övriga bolagen. Möten sker idag endast när nya områden såsom Social responsibility (SR) och 

Eurokoder tillkommer.  

 

De intervjuade på Föreningen anser själva att samarbetet inom koncernen bör bli bättre organiserat och 

att de önskar också ökat engagemang från samtliga inblandade. Samarbetet har ökat under de senaste 

två åren och blivit allt bättre, men ännu har organisationerna för lite kunskap om varandras 

förutsättningar. 

5.1.9 Bolagets och koncernens värderingar 

De intervjuade berättade att en stor satsning gjordes för att börja arbeta med gemensamma värderingar 

inom koncernen för knappt två år sedan. De intervjuade på Föreningen anser att de numera är ganska 

lika varandra, även om de har en bit kvar till dess att de helt arbetar enligt koncernens gemensamma 

värderingar. De intervjuade på Föreningen tycker att koncernens värderingar håller på att närma sig 

varandra. Men det finns olika mognad inom organisationerna för marknadsförings- och 

försäljningsfrågor, exempelvis så är Förlaget för närvarande det mest säljorienterade. 
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5.1.10 Förändringsbenägenheten inom koncernen   

Intervjupersonernas upplevelse är att inom Föreningen är de flesta anställda förändringsbenägna, men 

det är ojämnt fördelat. Föreningen har lyckats finna verktyg och arbetssätt som underlättar det dagliga 

arbetet. Även om vissa individer tycker att det var bättre förr, så är denna attityd idag i minoritet. I 

denna mindre grupp så finns även attityden att de inte behöver anstränga sig för att förbättra 

försäljningen och marknadsföringen. Detta då de inte anser att Föreningen är i behov av flera nya 

kunder. 

 

De intervjuade på Föreningen beskriver att det på bolagsnivå ser i princip likartat ut och inom 

koncernen lyfts Förlaget och Forum fram som mer förändringsbenägna, kanske för att de har större 

och mer frekvent kontakt med omvärlden. 

 

De intervjuade på Föreningen säger att vad gäller anpassning och medvetenheten gentemot omvärlden 

så har den ökat från en mycket låg nivå. Föreningen håller för närvarande på att undersöka möjligheten 

att handla in en tjänst för omvärldsbevakning. Enligt intervjupersonerna upplevs anpassningen 

gentemot omvärlden ännu som något ostrukturerad. Inom koncernen så är Forum och Förlaget mer 

erfarna och de är mer vana vid att ha en syn på konkurrenterna än Föreningen. Men generellt sett så är 

medvetenheten stor inom SIS-koncernen. 

5.2 Förlaget 

Nedan redovisas intervjuresultatet från Förlaget. 

 

Förlaget fick i mitten av förra året en ny VD. Sedan årsskiftet har en omorganisation genomförts och 

på mellannivå så har nya chefstjänster inrättats. Idag så lägger Förlaget ett större fokus på marknads- 

och försäljningsarbetet, t.ex. så har Förlaget numera två stycken produktansvariga. 

5.2.1 Begreppet marknadsföring  

Begreppet marknadsföring på individnivå innebär för de intervjuade på Förlaget bl.a. en dialog och 

kommunikation med presumtiva kunder och ett förstadium till affärsförhandlingar. Men det kan också 

betyda att t.ex. producera och skicka ut trycksaker och olika erbjudanden. Marknadsföring har det 

uppenbara syftet att det ska leda till försäljning. 

 

När begreppet hamnar på bolagsnivå ses det av de intervjuade på Förlaget som ett sätt att bibehålla 

varumärket. Marknadsföring är något som sker både externt och internt, men framför är det 

intäktsbringande och något som bör vara förankrat inom bolaget. Marknadsföring kan även för vissa 

innebära en stor osäkerhet, medan det för andra är att gå på magkänsla.  
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På koncernnivå tycker de intervjuade på Förlaget att marknadsföringen ligger på en låg nivå, men att 

attityden till själva ordet idag har en bättre klang än tidigare. De intervjuade på Förlaget anser själva 

att de säljer och kallar alla för sina kunder. Men de upplever att Föreningen istället informerar sina 

medlemmar, som de idag inte ser som sina kunder. Intervjupersonerna anser att vissa inom Förlaget 

anser att koncernen i dagsläget borde lära sig mer om sina kunder och målgrupper, samt rikta mer 

marknadsföring mot företagen/medlemmarna istället för till privatpersoner. 

5.2.2 Begreppet försäljning 

På individuell nivå anser de intervjuade på Förlaget att begreppet försäljning ses som något mycket 

positivt och i första hand som en service för kunden. Men försäljning ses även som en förhandling och 

ett sätt att hjälpa kunden att köpa. Försäljning är även för vissa en livsstil och ett kall. 

  

På bolagsnivå ser de intervjuade på Förlaget att det ständigt finns förbättringspotentialer inom 

området. De anser att det är bättre att överleverera, men att inte översälja. Exempelvis kan detta ske 

genom att lova leverans på tisdag, men sedan ändå leverera redan på måndagen. Det har också 

framkommit att anställda på Förlaget ibland anser att det är för mycket ordermottagning inom bolaget, 

istället för försäljning. 

 

På koncernnivå anser de intervjuade på Förlaget att attityden till försäljning generellt borde vara bättre 

och att alla borde ha ett gemensamt kundperspektiv. Det saknas idag riktlinjer för hur försäljning ska 

ske inom koncernen. Det finns en minoritet inom koncernen vars attityd till försäljning ibland kan 

uppfattas som något negativ.  

5.2.3 Begreppet kund 

De intervjuade på Förlaget anser att när begreppet är på individuell nivå så innebär det bl.a. pengar på 

banken och att kunden ska medföra lönsamhet.  

 

För bolaget ser de intervjuade på Förlaget kunderna som partners som bidrar till bolagets intäkter. De 

önskar att fler kunder skulle köpa oftare. 

 

På koncernnivå anser de intervjuade på Förlaget att begreppet måste användas oftare. Enligt dem så 

träffar SIS-anställda kunden även på platser som övriga inom koncernen kanske inte alltid tänker på, 

t.ex. projektdeltagarna i tekniska kommittéerna eller i möten med finansiär och kursdeltagare. 

5.2.4 Marknadsföring idag 

De intervjuade på Förlaget anser att mer eller mindre allt är marknadsföring, exempelvis kundmöten, 

elektroniskt kommunikation via e-post, direktreklam (DR) och PR. Men det saknas idag en riktigt 

  30



Författare: Jeanette Bergvall, Frida Runsten, Katalin Szentivanszky  

tydlig och bra profil. Kvalitet och korrekthet kommer på tal och att Förlaget idag är mer säljande än 

tidigare. Förlaget anser att deras strategi är klassiskt målgruppsanpassad, med vilket de menar att de 

traditionellt sett anser sig veta hur deras kunder ser ut.  

5.2.5 Försäljning idag 

Enligt de intervjuade på Förlaget bedrivs idag försäljning av bl.a. standarder, matriser, manualer och 

fackböcker. Detta sker på en rad olika sätt t.ex. via DR, webb, telemarketing, kundtjänst, samt genom 

säljledare som bearbetar storkunderna. 

5.2.6 Styrning och mätning av marknadsförings- och försäljningsarbetet 

Försäljnings- och marknadsföringsarbetet styrs av försäljningschefen. Förlaget har även säljledare som 

varken har personalansvar eller budgetansvar, även om de har budgetramar att följa. Arbetsutrymmet 

beskrivs som stort, enligt de intervjuade.  

 

De intervjuade på Förlaget beskriver att de har ett kvalitetsledningssystem där det ingår processer för 

försäljning och marknadsföring.  Ledningssystemet används för att informera nyanställda om hur de 

ska gå tillväga, men i övrigt framför allt som ett skyddsnät och stöd till personalen. Det finns inga 

mallar för hur själva försäljningen ska gå till, utan det är upp till den individuella säljaren. Däremot så 

har Förlaget kontinuerlig säljträning där säljarna lär sig att hjälpa kunden att hitta det de söker. 

Ledningssystemets mallar och rutiner för marknadsföring är mycket uppskattade inom Förlaget. De 

anses vara så pass utförligt beskrivna att en oinsatt person skulle kunna sätta sig ner med 

instruktionerna och utföra en stor del av arbetet utifrån dem. All marknadsföring mäts kvantitativt. 

Även träffsäkerheten på alla utskick mäts. Även stickprov utförs om hur mycket merförsäljning som 

sker via varje telefonkontakt. Månadsstatistik över försäljning används. Det finns olika 

uppföljningsverktyg och de intervjuade på Förlaget anser sig ha bra kontroll över uppföljningarna. 

5.2.7 Framtidsvision och förbättringspotential 

De intervjuade på Förlaget tror att läget är det samma om ett år såsom idag, men att Förlaget har något 

fler kunder. Om fem år har de ett djupare samarbete med sina befintliga kunder. Förlaget har gjort 

inträde på nya marknader och vet bättre vad deras kunder efterfrågar.  

 

På koncernnivå anser de intervjuade på Förlaget att läget om ett år är likvärdigt med hur det är idag. 

Om fem år finns förhoppningar om att nya affärsmodeller och arbetssätt införts, samt att SIS-

koncernen är mindre statligt präglad.  

 

De intervjuade på Förlaget ser att förbättringsarbetet kan ske utifrån två perspektiv: det produkt- och 

det strategiskt kundorienterade. Förbättring kan ske av produktpaketeringen, både genom nya 
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produktpaket, men även genom att göra befintliga och nya mer kundanpassade lösningar. Strategiskt 

bör de bli mer långsiktiga i sitt tänkande och bättre på att analysera sina kunder. 

5.2.8 Förlagets syn på samarbete 

Samarbete med Föreningen:  

Inom produktutveckling förs idag diskussioner med Föreningens projektledare på därför särskilt 

avsatta möten. Samarbetet handlar främst om produktion av nya handböcker. Men Förlaget har även i 

övrig löpande daglig kontakt med olika projektledare inom Föreningen. 

 

Samarbete med Forum:   

Här finns en hel del samarbete mellan Förlaget med Forum om bl.a. marknadsföring och kundutbyte. 

Strukturen i detta samarbete är något lösare och det hålls inga regelbundna möten. 

 

I övrigt så anser de intervjuade på Förlaget att samarbetet mellan organisationerna måste öka och att 

det bara kan ske om det finns ett ömsesidigt intresse. De efterlyser även en större förståelse för 

kundnyttan inom koncernen.  

5.2.9 Bolagets och koncernens värderingar 

Värderingsprojektet, som startade för knappt två år sedan och gäller hela koncernen, ligger till grund 

för alla värderingar på Förlaget och det är också dessa som nämns under intervjuerna. 

Men de intervjuade på Förlaget anser att värderingarna inte är värda något om de bara sker i tal och 

skrift, men inte i handling. Ett exempel på område där de olika organisationerna skiljer sig åt är, enligt 

Förlaget, synen på affärsmässighet. 

5.2.10 Förändringsbenägenheten inom koncernen  

Internt inom Förlaget anses förändringsbenägenheten generellt vara stor enligt de intervjuade på 

Förlaget. I och med att en ny VD:n har börjat, så tror de intervjuade på Förlaget att den kvarvarande 

konservativa synen kommer att försvinna. 

 

På koncernnivå ser de intervjuade på Förlaget att det går något trögare med förändringar på 

Föreningen och de fortfarande är aningen konservativa. På Förlaget är de anställda oftast generalister 

medan de anställda på Föreningen är specialister. Men numera så ser Förlaget att samtliga inom 

koncernen är förändringsbenägna.  

 

De intervjuade på Förlaget anser sig vara bra på att anpassa sig mot omvärlden, även om de tror att de 

kan bli ännu bättre. Enligt de tillfrågade står SIS för hög kvalitet, ordning och trygghet. Inom 

koncernens övriga bolag anser de att anpassningen är på acceptabel, men på en rätt låg nivå. I denna 
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typ av koncern som de befinner sig i så tycker de att de befinner sig på rätt nivå. Mycket utveckling 

enligt Förlaget sker idag inom koncernen.  

5.3 Forum 

Nedan redovisas intervjuresultatet från Forum. 

 

De intervjuade på Forum håller precis på att genomföra en ny omorganisation och att införa nya 

arbetsprocesser. Forums nya organisation består av en VD, en marknadsförare, fem projektledare, 

samt två personer inom administrationen. Den administrativa personalen kommer att administrera 

kurser och även delvis sälja in kurser. Detta kommer att frigöra resurser från projektledarna som bl.a. 

får mer tid att arbeta med försäljnings- och marknadsföringsfrågor. Marknadsföraren och VD kommer 

även de att kunna ägna större tid både strategiskt och operativt åt försäljning och marknadsföring. I 

omorganisationsarbetet har Forum tagit hjälp av en säljcoach, då de insett att försäljnings- och 

marknadsföringsarbetet har varit eftersatt. Säljcoachen kommer att fortsätta att samarbete med de 

anställda på både individuell basis och tillsammans med hela organisationen. 

5.3.1 Begreppet marknadsföring  

De intervjuade på Forum beskriver att marknadsföring på en individuell nivå omfattar två olika nivåer: 

mikro samt makro. På makronivå är det bl.a. säljblad och direktreklam som är aktuellt. På mikronivå 

nämns kundvärde och målgrupper. 

 

På bolagsnivå arbetar Forum, enligt de intervjuade, idag främst på makronivå enligt ovan.  

 

På koncernnivå anser de intervjuade på Forum att Förlaget och Forum har en liknande bild av 

begreppet marknadsföring. Den skiljer sig däremot från Föreningen där marknadsföring inte är helt 

accepterat idag. Exempel är att Föreningen inte talar så mycket om begreppet, det är farligt att ta 

betalt, Föreningen ser inte projektdeltagarna som kunder utan samarbetspartners. Broschyrer ska se 

faktamässiga och inte alltför tjusiga ut. 

5.3.2 Begreppet försäljning  

På ett individuellt plan anser de intervjuade på Forum att försäljningen till företagen ska anpassas efter 

de varor och tjänster som finns i bolagets utbud. Målet är att arbeta för att skapa en relation till kunden 

och framförallt att få ett avslut.  

 

Enligt de intervjuade på Forum arbetade bolaget tidigare enbart med verksamhetsutveckling. De 

anställda på Forum ansåg sig vara experter inom området och det fanns både konsult- och 
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kursverksamhet. Idag är Forum ett företag som arbetar med så gott som alla Föreningens 

produktområden. De har förändrats från att vara specialister till att bli mer generalister. Därför kan det 

finnas en rädsla för alla nya ämnesområden. I den nya rollen ses inte heller alla möjligheter till 

försäljning.  

 

På koncernnivå anser de intervjuade på Forum att försäljning är förknippat med en viss rädsla, då SIS-

anställda, främst från Föreningens sida, tidigare inte behövt ägna sig åt försäljning och där försäljning 

t.o.m. ibland ses som något fult. Idag har organisationerna olika säljmetoder inom koncernen. 

5.3.3 Begreppet kund 

De intervjuade på individnivå anser att begreppet kund innebär olika typer, t ex kursdeltagare, 

prenumeranter, men även samarbetspartners där SIDA är ett exempel. 

 

På bolagsnivå menar de intervjuade att kunder enbart är kursdeltagare eller prenumeranter.  

 

På koncernnivå anser de intervjuade på Forum att begreppet omfattar samtliga typer av kunder som 

handlar ur koncernens olika produktutbud. De anser även att det ännu är en bit kvar till dess att SIS-

koncernen ser till kundperspektivet.  

5.3.4 Marknadsföring idag  

Enligt de intervjuade på Forum vet de anställda på Forum idag inte riktigt hur deras målgrupp ser ut då 

deras produkter varierar över tiden och åren. Ungefär 10-20 % av Forums produkter är 

engångsprodukter. Den marknadsföring som finns idag sker bl.a. genom DR, kalendarium, e-

mailutskick och via hemsidan. Men de intervjuade på Forum uttrycker en ovisshet om vem de ska 

kommunicera till då en osäkerhet råder om vilka kunderna faktiskt är, samt vilken strategi som är 

lämpligast. Vidare funderar de på hur de ska kunna behålla befintliga kunder och göra detta 

långsiktigt. De intervjuade på Forum ser gärna att de inom framför allt Sverige ska kunna knyta 

kursdeltagarna närmare sig, men också de internationella finansiärerna. 

5.3.5 Försäljning idag 

För närvarande beskriver de intervjuade på Forum att de har en låg aktiv försäljning. Forum försöker 

få andra att sälja in deras kurser, t.ex. kursledare och branschföreningarna. Forum köper ibland in 

telemarketingtjänster via en konsult, men inte för närvarande.   

5.3.6 Styrning och mätning av marknadsförings- och försäljningsarbetet 

De intervjuade beskriver att marknadsföraren tillsammans med projektledarna styr arbetet med 

marknadsföring och försäljning. Bolaget räknar med projektledarnas egna initiativ och för en ständig 
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avstämning av arbetet. En process på mikronivå är under utveckling på försäljnings- och 

marknadssidan. Idag görs mycket lite avstämning inom dessa områden, men Forum mäter resultatet 

för hur många kurser som säljs genom annonsering i olika tidningar. 

5.3.7 Framtidsvision och förbättringspotential 

På bolagsnivå hoppas de intervjuade på Forum att marknadsföraren inom ett år kommer att kunna 

arbeta mer med ren marknadsföring och på så sätt kunna få in större utbildningsavtal. Forums 

projektledare kommer att vara mer säljorienterade. Om fem år så kommer projektledarna inom Forum 

att bli någon slags produktchefer. 

 

Inom koncernen så kommer de om fem år att arbeta mer med gemensamma mål inom SIS enligt de 

intervjuade. Visionen är att det finns gemensamma storkundssäljare inom koncernen som säljer hela 

paket och att även Förlagets kundtjänst säljer Forums utbildningar. 

 

En förbättringspotential som de intervjuade på Forum ser är att kunna samordna det gemensamma 

arbetet på koncernnivå för olika produkter. Detta skulle kunna göras utan att någon representant från 

samtliga bolag alltid är fysiskt närvarande vid samtliga mötena. De intervjuade på Forum efterlyser en 

prioritering av de viktigaste produkterna och vid mindre produkter vill de kunna förlita sig på 

Föreningens och i förekommande fall Förlagets arbetsinsatser. Idag anser de intervjuade på Forum att 

detta arbete tar alldeles för stora resurser i anspråk, då det idag bara finns nio anställda inom Forum. 

 

De intervjuade på Forum upplever även att de bör bli bättre på avslut. De anser sig själva ha en 

onödigt stor respekt för alla produktområden inom Föreningen och de hoppas att rädslan för alla 

ständigt nya ämnesområden ska minska över tiden. 

5.3.8 Forums syn på samarbete 

Samarbete med Förlaget:   

De båda bolagen synkroniserar redan idag rätt mycket av sitt marknadsförings- och försäljningsarbete. 

 

Samarbete med Föreningen:   

Forum ses som en samarbetspartner inom de tekniska kommittéerna, men samarbetet är mycket 

ojämnt fördelat. Samarbete sker genom marknadsföring av respektive bolags produkter genom olika 

slags utbildningar. Vad Forum saknar i dagens samarbete är att försäljningsarbete värderas högre och 

att de värderingar som faktiskt är gemensamma för koncernen efterlevs bättre. Inom ramen för detta 

samarbete mellan organisationerna önskar Forum att de mer ska sätta kunden i centrum.  
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5.3.9 Bolagets och koncernens värderingar 

De intervjuade på Forum anser att de inom koncernen bör bli mer försäljnings- och marknadsinriktade 

än vad de är idag. De ser även att det affärsmässiga synsättet skiljer sig åt inom koncernen.  

5.3.10 Förändringsbenägenheten inom koncernen 

De intervjuade på Forum anser att förändringsbenägenheten inom Forum är stor, när de väl förstår vad 

det handlar om och då är startsträckan kort. Men förändringsbenägenheten är lite ojämnt fördelad inom 

bolaget. Inom koncernen anses Forum ha en hög förändringsbenägenhet. Trots att ett flertal 

uppsägningar har skett så ställer de om är kvar upp för företaget. 

 

De intervjuade på Forum anser att det inom koncernen fortfarande finns kvar många av de att gamla 

värderingarna, även om det främst är på individnivå. Detta innebär en viss tröghet i systemet. De anser 

att koncernen arbetat mycket med värderingsfrågorna och att mycket positivt har hänt de senaste åren. 

Men det finns två skilda problem kvar: på både ett strukturellt och ett kulturellt plan. 

 

Gällande anpassningen gentemot omvärlden anser de intervjuade på Forum att de bör ha mer 

omvärldsanalys än vad de har idag och att de bör ta till sig nya idéer snabbare. De ser även att de 

skulle kunna utnyttja sitt nätverk bättre. Detta t. ex genom att kursledarna lyssnar av vad kunderna vill 

ha och sedan återför det till Forum. Inom koncernen händer det mycket, men det är svårt att veta vad 

och på vilken nivå det sker.  
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6 Analys 

I detta kapitel beskriver vi resultaten av vår analys avseende de kulturskillnader som vi anar inom SIS-

koncernen bestående av Föreningen, Förlaget och Forum. Vi har baserat vår analys på teorierna i 

kapitel 3, nulägesbeskrivningen i kapitel 4 och resultaten av de kvalitativa intervjuerna i kapitel 5. Vi 

har granskat de olika organisationernas syn på marknadsföring, försäljning, kund samt deras 

värderingar och förändringsbenägenhet.  

6.1 Kultur inom organisationer  

Enligt Trompenaars kan kultur delas in i tre olika lager.  

Det yttre lagret är det första som man ser och möter i en kultur t.ex. sådant som språkbegrepp, 

produkter, arbetssätt och organisationsstrukturer. 

 

Det har framkommit under intervjuerna att Föreningen med sina idag 117 anställda har en 

utvecklingsavdelning för att sälja in nya standardiseringsprojekt. De har en informationsavdelning och 

utöver det, två säljare som arbetar med att få in nya projektdeltagare till befintliga 

standardiseringsprojekt inom Föreningen. Enligt intervjuerna har Föreningen också en arbetsgrupp 

som arbetar med att ta fram en marknadsplan. Förlaget med sina 30 anställda har en organisation som 

bygger på produktutveckling och där ett flertal anställda dagligen arbetar med marknadsföring och 

försäljning. Forum kommer inom kort att få en helt ny organisation med 9 anställda. Den bygger på att 

flera av de anställda delvis ska arbeta med försäljning inom en snar framtid. Då de olika 

organisationerna har valt att organisera sitt marknadsförings- och försäljningsarbete olika kan detta 

innebära att de har olika kulturer, då deras arbetssätt hör till det yttre kulturlagret. 

 

Enligt nulägesbeskrivningen arbetar Föreningen med nationella och globala standardiseringsprojekt. 

Föreningen har ca 450 pågående standardiseringsprojekt. Ett standardiseringsprojekt tar lång tid att 

genomföra. Vi tror att Föreningens produkter har en långsammare införsäljningsprocess än de övriga 

två bolagen. Förlaget säljer standarder och handböcker. Förlagets produkter är både snabba att ta fram 

och enkla att köpa, både via lösnummer, men även som abonnemangstjänster. Förlaget har drygt 

66 000 artiklar till försäljning. Vi anar också att Förlaget jämfört med Föreningen samt Forum har en 

snabbare försäljningsprocess. Detta kan innebära problem med samarbetet inom SIS-koncernen.  

 

Då produkterna inom SIS-koncernens tre organisationer skiljer sig åt, så kan detta innebära att de även 

har olika yttre kulturlager. Vi vill koppla ihop detta med vad Chris Burand skriver i sin artikel, att det 

garanterat blir problem när två kulturer ska integreras om den ena arbetar mycket med försäljning och 

den andra inte gör det. Vi kan skönja tendensen att Förlaget har en stark försäljningskultur i enlighet 

med Burands anda då vi i intervjuresultaten jämför Förlagets syn på begreppet försäljning samt Forum 
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och Föreningens syn på begreppet. Vi tror att de olika synsätten på försäljning kan skapa problem med 

samarbetet inom SIS-koncernen. 

 

Det s.k. mellanlagret enlig Trompenaars som är det andra kulturlagret, innehåller normer och 

värderingar i en individuell grupp. Om de tre organisationerna enligt föregående stycke, har olika yttre 

lager, så skulle det även kunna innebära att mellanlagret, d.v.s. deras normer och värderingar, inte 

heller stämmer överens med varandra. 

 

Synen på begreppen marknadsföring, försäljning och kunden verkar skilja sig åt mellan de tre 

organisationerna, baserat på intervjuerna. Då begreppen verkar skilja sig åt, tror vi att det finns 

kulturella skillnader mellan organisationerna. Då begreppen ger sken av att vara oklara och riskerar att 

arbetet ska ske med marknadsföring och försäljning. Om organisationerna inte vet vem kunden är, 

alternativt om de inte anser sig ha kunder utan medlemmar, så kan det vara svårt att hantera 

försäljnings- och marknadsföringsfrågorna på ett gemensamt och ur koncernperspektiv bra sätt.  

 

I värderingsdokumentet talar SIS om kundnytta. Vi har svårt att se hur de ska kunna skapa nytta för 

kunden, om de i dagsläget inte riktigt vet vem som är kunden. Vi anar att begreppet kundnytta är 

oklart och vi tror att detta kan bero på avsaknaden av en gemensam definition av begreppet. Vi anar 

också att organisationerna inom SIS-koncernen har olika mognadsgrad inom försäljnings- och 

marknadsföringsområdet. Liksom begreppet kundnytta är det, baserat på intervjuerna, troligt att 

begreppet affärsmässighet inte heller är riktigt klart och samstämmigt mellan organisationerna.  

Även här verkar det som om de anställda, i brist på definition, tolkar in vad SIS ledning menar med 

begreppet affärsmässighet i sitt värderingsdokument. De olika individerna tycks ha lagt in sina egna 

värderingar i samtliga begrepp. Då SIS inte förklarat de olika begreppen i värderingsdokumentet, kan 

detta innebära att kommunikationen inom SIS-koncernen blivit otydlig och att synen på begreppen 

därför inte är samstämmig. 

 

Det finns en risk att alla dessa faktorer sammantaget bl.a. kan innebära ett försvårat samarbetet mellan 

de tre organisationerna och motverkar SIS-koncernens strävan mot ett SIS. Enligt Angelöw behöver 

företagsledningens sätt att leda stämma överens med de befintliga värderingarna inom organisationen. 

Om de inte gör det, vilket verkar vara fallet, så kan detta innebära att ledarskapet kan uppfattas som 

främmande för de anställda. Detta kan i värsta fall skapa ett ledarskapsproblem inom hela SIS. 

 

Enligt Trompenaars kommer man aldrig till kärnan vid en organisationskultur. 
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6.2 Inlärningshandikapp och förändringsbenägenhet 

Enligt Senge kan ett företag drabbas av ett s.k. inlärningshandikapp, vilket kan medföra att företagen 

kan bli sämre på att utvecklas. Vi tror att SIS drabbats av det inlärningshandikapp som kallas 

"illusionen av handlingskraft”. SIS verkar ha reagerat på problemet, istället för att agera. Agera i detta 

sammanhang innebär, enligt Senge, att stanna upp och ta sig tid till ytterligare eftertanke. Först 

därefter ska organisationskulturen förändras. Eftersom SIS sedan två år tillbaka aktivt arbetar med att 

förändra sin kultur för att få ett gemensamt SIS, bl.a. genom sitt värderingsarbete, så tror vi att SIS har 

sett problemet med skilda värderingar inom koncernen. SIS ledningsgrupp har reagerat genom att 

anlita en konsult med specialisering på organisationskultur. Vi anar att ledningsgruppen anser att en 

gemensam organisationskultur är det rätta, baserat på den historiska sammanslagningen av sju 

organisationer inom Föreningen. Men vi är osäkra på och anar att SIS ledningsgrupp inte tagit sig tid 

till eftertanke, om strävan efter en gemensam kultur är det bästa för SIS-koncernen.  

 

Möjligen kan vi skönja att SIS ledningsgrupp inte gjort en tillräcklig analys av innebörden av 

begreppen kund, kundnytta, affärsmässighet, försäljning och marknadsföring, eftersom dessa begrepp 

enligt intervjuerna inte verkar samstämmiga inom koncernen. 

 

Baserat på intervjuresultaten så framgår det att de anställda inom SIS-koncernen ger intryck av att ha 

en positiv attityd till förändringar. Enligt Abrahamsson är detta en positiv värdering, vilket innebär att 

individerna kanske ser fördelar för sin egen del av de kommande förändringarna. Denna attityd kan 

därför innebära att motstånd till förändringar är låg inom koncernen. Men även om de anställda är 

positiva till förändringar behöver det inte innebära att de accepterar varandras kulturer. Risken finns 

att de istället utgår ifrån att deras egen kultur är normen. Förändringsbenägenhet kan, i absolut sämsta 

fall, innebära att de tre organisationernas kulturer förändras var för sig, istället för att samarbeta. Vi 

anar att förändringsarbetet av kulturen inom SIS inte är analyserat fullt ut.  

6.3 Ledning av organisationskulturer 

Hofstede har gett förslag till nio huvudsteg i hur management av organisationskulturer i ett företag kan 

se ut. Jämför vi hans checklista med vad vi fått fram från nulägesbeskrivningen och våra kvalitativa 

intervjuer, så kan vi ana att SIS till en viss del har uppfyllt hela eller delar av ett fåtal av Hofstedes 

kriterier. Våra kunskaper om hur SIS:s ledning agerar är naturligtvis endast en begränsad del av hela 

sanningen. Men på basis av vårt material och enligt våra tolkningar så tror vi att följande har hänt: 

 

Under punkt 1 anser Hofstede att management av organisationskulturer är en uppgift för högsta 

ledningen som inte kan delegeras. I nulägesbeskrivningen beskrivs att SIS Ledningsgrupp under 

hösten 2004 tog beslut om att förändra organisationernas olika kulturer till ett gemensamt SIS och 
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startade ett värderingsarbete som har fortsatt allt sedan dess. Vår uppfattning är att SIS ledning är 

införstådda med att management av organisationskulturer är en uppgift för högsta ledningen och vi 

kan ana att det är väl förankrat inom ledningsgruppen. 

 

Nästa steg i Hofstedes teori är att management av organisationskulturer kräver både makt och expertis. 

I samband med uppstarten av SIS värderingsarbete så anlitades en konsult inför att genomföra 

värderingsprojektet, enligt nulägesbeskrivningen. Konsulten är expert på kulturella frågor inom 

organisationer. Även här har ledningsgruppen vidtagit åtgärder som tyder på en medvetenhet om 

behovet av expertis, men vi vet inte om ledningsgruppen har fortsatt att anlita experter efter att 

projektet slutförts. 

 

Enligt Hofstedes tredje punkt så bör arbetet starta med att en s.k. kulturell karta görs för hela 

organisationen. Vår tolkning är att värderingsarbetet, enligt nulägesbeskrivningen, som genomfördes 

av konsulten endast utgjorde en del av den totala kulturella kartan och vi anar att arbetet inte täcker in 

alla dimensioner. 

 

Under punkt 4 anser Hofstede att det krävs att ledningen gör strategiska val. Såsom beskrivet i 

nulägesbeskrivningen följs värderingsarbetet kontinuerligt upp med att personalen årligen spelar ett 

värderingsspel. Ännu så länge har spelen genomförts med hela personalen i sina befintliga 

organisatoriska grupper. Vi tror att flertalet strategiska val återstår att göra för att kunna förändra 

organisationskulturen inom SIS-koncernen. Risken finns att de strategiska valen inte blir helt rätt om 

underlaget inte är fullständigt. Övriga strategiska val kan vi inte uttala oss om baserat på det underlag 

vi har. 

 

Nästa punkt i Hofstedes checklista är att skapa ett nätverk av s.k. förändringsförespråkare inom 

organisationen. Vi anar att SIS-koncernen ännu inte har kommit hit. 

 

I punkt 6 säger Hofstede att organisationen ska skapa nödvändiga strukturella förändringar. I 

intervjuerna så har det framkommit att SIS-koncernen är inne i ett flertal organisationsförändringar. Vi 

får uppfattningen av att organisationsförändringarna främst handlar om att varje enskild organisation 

ser över hur de ska arbeta med bl.a. marknadsförings- och försäljningsfrågor. Vi tror att det saknas en 

helhetssyn inom dessa frågor, bland annat baserat på vad intervjupersonerna tyckt om samarbetet inom 

SIS-koncernen. 

 

Den 7:e punkten är att skapa nya nödvändiga processer. Utifrån intervjuerna har vi fått information om 

att det inom SIS pågår ett arbete med att få ihop ett gemensamt ledningssystem av de idag olika 

ledningssystem som finns i de tre organisationerna. Detta ser vi som något positivt. Vi anar att även 

  40



Författare: Jeanette Bergvall, Frida Runsten, Katalin Szentivanszky  

om koncernen får samma process, kan tolkningen av processen skilja sig åt liksom begreppen verkar 

skilja sig åt hos de olika organisationerna. 

 

Näst sista steget enligt Hofstede är att revidera personalpolicyn. Denna punkt omfattar bl.a. 

omprövning av kriterierna för rekrytering och för befordran. Detta kan vi inte uttala oss om p.g.a. brist 

på information.  

 

Hofstedes nionde och sista steg är att fortsätta att kontinuerligt övervaka utvecklingen av 

organisationskulturen inom företaget. Här tycker vi oss ana, bl.a. genom vad som framkommit under 

intervjuerna, att ledningsgruppen har en ständig och fortsatt stor uppmärksamhet på koncernens 

organisationskultur. Däremot vet vi ingenting om de för närvarande gör eller avser att göra en diagnos 

med jämna mellanrum av SIS-koncernens kultur. 

 

Slutligen och sammanfattningsvis kan vi, med det begränsade underlag vi har, ana att flertalet av 

Hofstedes steg ännu inte bearbetats med rätt underlag eller i vissa fall ännu inte påbörjats inom SIS-

koncernen. 

6.4 Subkulturer 

Enligt Studien kan det finnas olika subkulturer inom SIS-koncernen. Troligtvis kan en av orsakerna 

vara att Föreningen är en sammanslagning av sju tidigare helt olika organisationer. Dessutom kan vi ur 

intervjuerna ana att det finns en ny och en gammal kultur, där bl.a. synen på marknadsföring och 

försäljning skiljer sig åt. Stora skillnader mellan subkulturer kan innebära att värderingar, normer och 

åsikter är olika.  

 

Enligt Mycek kan allt för stora skillnader mellan subkulturer leda till mental ohälsa. Då SIS-koncernen 

i sina värderingar strävar efter ett gott samarbete och ett enat SIS så kan allt för stora subkulturella 

skillnader motverka att detta sker. Morgan skriver att en organisation kan bestå av olika subkulturer 

där bl.a. gemensamt arbete och en gemensam tro på det som utförs kan uppfattas som ett 

sammanhållet team. Vi anar att när det blir för stora skillnader mellan subkulturerna så vilar inte 

kulturen på gemensamma symboler.   

 

Enligt Abrahamsson, Angelöw och Ekman, kan förändringsbenägenheten i en grupp variera över 

tiden. Vid en organisationsförändring måste hänsyn tas till att det inom en organisation finns såväl 

formella som informella grupper. Vid sammanslagningen av de sju organisationerna har det i 

intervjuerna framkommit att vissa individer befinner sig i en informell grupp som håller fast vid de 

"gamla" värderingarna. Dessa individer kan även anse att de nya värderingarna stör deras 
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arbetsinnehåll, då de tvingas att t.ex. tänka och agera mer försäljnings- och marknadsanpassat, fastän 

individerna kanske varken vill eller kan förändra sina tankebanor. Allt detta sammantaget kan innebära 

att samarbetet försvåras mellan dessa individer, grupper, subkulturer och olika organisationer som i sin 

tur kan motverka arbetet för ett SIS. 
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7 Slutsatser 

Studien visar att de tre organisationerna inom SIS-koncernen har olika yttre kulturlager då 

marknadsförings- och försäljningsarbetet samt organisationernas produkter skiljer sig åt. Även 

begreppen marknadsföring, försäljning och kunden skiljer sig åt mellan Föreningen, Förlaget och 

Forum och således även värderingarna. Eftersom innebörden av ovanstående begrepp skiljer sig åt 

mellan organisationerna finns tendenser till ett ledarskapsproblem. Den rådande oklarheten gällande 

begreppen skapar otydlighet inom koncernen beträffande marknadsförings- och försäljningsarbetet. Då 

Förlaget har en stark säljkultur, medan Föreningen och Forum i dagsläget inte har det, skapar detta 

problem i försäljningssamarbetet mellan organisationerna. Det finns åtminstone två subkulturer inom 

Föreningen, en ny och en gammal kultur, där bl.a. synen på marknadsföring och försäljning skiljer sig 

åt. Detta sammantaget motverkar ett gemensamt SIS.  

 

Studien visar att de olika organisationerna har svårt att definiera vem kunden är och att koncernen inte 

har en gemensam syn på kundbegreppet. Detta gör det svårt att hantera försäljnings- och 

marknadsföringsfrågorna på ett effektivt och gemensamt sätt. SIS uppmärksammat problemet med 

skilda värderingar genom sitt värderingsarbete, men studien visar att de inte gjort en tillräcklig analys 

av innebörden av begreppen kund, kundnytta, affärsmässighet, försäljning och marknadsföring.  

 

SIS ledning är införstådd med att management av organisationskulturer är en uppgift för högsta 

ledningen som inte kan delegeras. SIS ledning är medveten om att experter behöver anlitas för att 

arbeta med en kulturförändring. En kartläggning av organisationskulturerna inom koncernen har 

påbörjats i SIS inom ramen för värderingsarbete, men studien visar att den ännu inte är heltäckande. 

Studien visar att SIS inte skapat ett nätverk av förändringsförespråkare. Det pekar åt att nödvändiga 

strukturella förändringar ur ett koncernperspektiv inte heller har skett.  

 

Koncernen kommer inom en snar framtid att i sitt gemensamma ledningssystem få samma 

processbeskrivning av marknadsförings- och försäljningsprocessen. Resultatet är att det ändå kommer 

att leda till att processerna skiljer sig åt mellan organisationerna, eftersom tolkningen skiljer sig åt 

mellan de olika organisationerna. Tolkas processerna olika kommer organisationerna att fortsätta sitt 

arbete på tre olika sätt, vilket hotar det gemensamma SIS. 
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8 Rekommendationer  

Vi rekommenderar att SIS följer upp resultatet av det värderingsarbete som startades för 1,5 år sedan. 

Ett bra analysverktyg för att öka möjligheten att få en gemensam organisationskultur inom SIS är 

använda sig av Hofstedes checklista. Vi vill särskilt lyfta fram följande punkter: 

 

Fas 1 

Vi rekommenderar att SIS till att börja med gör en uppdaterad kulturell kartläggning. De bör definiera 

begreppen marknadsföring, försäljning och kunden. De bör kontrollera så att deras processer stämmer 

överens med definitionerna av begreppen. Därefter bör de kontrollera att SIS nuvarande strategi 

stämmer överens med organisationskulturen. 

 

Fas 2 

I fas 2 rekommenderar vi att SIS skapar handlingsplaner för att bemöta de olika subkulturerna. De bör 

identifiera nyckelpersoner som är förändringsbenägna och därefter tillsammans med dem skapa ett fast 

nätverk med s.k. förändringsförespråkare. 

  

Fas 3 

Slutligen bör SIS se över vilken organisationsstruktur som krävs för att skapa en gemensam kultur 

inom koncernen.  

 

Kontinuerligt arbete på SIS under samtliga faserna 

För att se om utvecklingen av organisationskulturen är på rätt väg rekommenderar vi SIS att fortsätta 

följa upp förändringarna med jämna mellanrum 
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Bilaga A.  Ordlista och förkortningar 

A AFS rbetarskyddsstyrelsens författningssamlingar 

B BNP ruttonationalprodukt 

CE-märkning CE-märkningen innebär att en produkt kan tillverkas eller importeras för att 

säljas i vilket som helst av de länder som är medlemmar i EU / EES, och att 

de olika länderna inte får sätta varken strängare eller mildare krav på 

produkten än de som anges i direktiven. 

CEN peiska kommittén för 

st

Comité Européen de Normalisation (Euro

andardisering) 

CENELEC  de Normalisation Electrotechnique (Europeiska 

ko

Comité Européen

mmittén för elektrotekniska standardisering) 

Direktiv  visst fall bör göra I allmänna drag hållen anvisning hur någon i ett

EG Europeiska Gemenskapen 

ETSI European Teleco

st kation) 

mmunications Standards Institute (Europeiska institutet för 

andarder inom telekommuni

EU E uropeiska Unionen 

Eurokoder   standarder som innehåller 

beräkningsregler för dimensionering av bärverk till byggnader och 

anläggningar 

Eurokoder är benämningen på en samling

Fo Ermell grupp n grupp av utsedda personer som har ett uppdrag 

Förförståelse digare 

h där efter tolkar också individen. 

Alla individer har unik en förförståelse som baseras på deras egna ti

erfarenheter oc

In En gemensamt uppdrag formell grupp  grupp människor som tyr sig till varandra utan ett 

IS InA ternational Federation of the national standardizing associations 

ISO International Organization for Standardization 

ISO 14000 Standard för miljöledningssystem 

IS StO 9000 andard för kvalitetsledningssystem 

IT In m 

ha en 

S formationstekniska standardiseringen, den organisation i Sverige so

nterar den informationstekniska standardisering

ITU International Telecommunications Union 

Li M ansen för den kvalitativa intervjun är 

de rbindelse till den. Det vill säga 

he

vsvärld ed detta begrepp menar vi att subst

n intervjuades livsvärld och hennes fö

nnes subjektiva åsikter och erfarenheter. 

SEK  Sverige som hanterar 

den elektrotekniska standardiseringen 

Svenska Elektriska Kommissionen, den organisation i
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SI Sw e tre 

st

S edish Standards Institute, den största av d

andardiseringsorganisationerna i Sverige. SIS hanterar all standardisering 

förutom den elektrotekniska och den informationstekniska 

standardiseringen 

SIS Forum Dotterbolag till SIS som säljer kurser och konsulttjänster gällande 

standardiseringar 

SIS Förlag andarder Dotterbolag till SIS som säljer alla framtagna st

SM SmE å och medelstora företag 

SR Socialt ansvarstagande 

SSR Sveriges Standardiseringsråd 
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Bilaga B.  Frågeguide 

Beskriv er organisation? Organisationsförändringar? 

Vad innebär begreppet marknadsföring 

• För dig? 

• För bolaget? 

• För koncernen? 

 

Vad innebär begreppet sälj  

• För dig? 

• För bolaget? 

• För koncernen? 

 

Vad innebär begreppet kund för 

• För dig? 

• För bolaget? 

• För koncernen? 

 

Vad har ni för marknadsföring idag? Vad vill ni kommunicera i er marknadsföring? Vilken strategi för 

er marknadsföring har ni? Vad har ni för försäljning idag? Hur styrs marknads och säljarbetet? 

Ledningssystem? Hur mäts och utvärderas marknads och säljarbetet? 

 

Hur ser du på framtiden om 1 år och om 5 år gällande sälj och marknad 

• På ditt bolag? 

• På hela koncernen? 

 

Vad anser du att ni behöver bli bättre på? Hur samarbetar ni mellan bolagen? Saknar du något i ert 

samarbete? 

 

Hur ser du på förändringsbenägenheten 

• Hos dina kollegor? 

• På ditt bolag? 

• Inom koncernen? 

Hur ser du på anpassning gentemot omvärlden på 

• Ditt bolag? 

• Koncernen? 
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Bilaga C. Standardiseringen i Sverige 

Sveriges Standardiseringsråd (SSR), är huvudman för all svensk standardisering. SSR har flera 

arbetsuppgifter däribland främjandet av svensk standardisering och verkandet för användning av 

standarder I SSR:s ansvar ingår också att i enlighet med de internationella och europeiska regelverken, 

godkänna svenska standardiseringsorgan samt att söka statliga uppdragsmedel hos regeringen. I SSR: 

s fullmäktige ingår Staten och Svenskt näringsliv, som har vardera sex ledamöter, Svenska kommun- 

och Landstingsförbundet, Svensk Handel och Svenska Bankföreningen har alla vardera en ledamot.61  

SSR har erkänt de tre Svenska standardiseringsorganen: 

• Informationstekniska Standardiseringen (ITS) som hanterar den informationstekniska 

standardiseringen  

• Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) som hanterar den elektrotekniska standardiseringen 

• Swedish Standards Institute (SIS) som är den största och hanterar de övriga 

standardiseringsområdena i Sverige. 62 

                                                      
61 http://www.svenskstandard.se/ 2006-04-06 kl 10.23 
62 Ibid 
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Bilaga D.  Standardiseringen i världen 

SIS är medlem och arbetar aktivt med Europeiska kommittén för standardisering (CEN), som är den 

europeiska standardiseringsorganisationen, och International Organization for Standardization (ISO) 

som är den globala standardiseringsorganisationen. Sverige är idag mycket aktiva inom både CEN och 

ISO. SIS Förenings VD Lars Flink är vice president inom CEN, den tekniska direktören Anders Sköld 

är ordförande för CEN: s regelverk och SIS Förenings styrelseordförande Håkan Murby är ISO: s 

president.63  

  

Globalt 

Figur 4 Tabell över svenskt, europeiskt och globalt samarbete 

Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) är den organisation i Sverige som hanterar den 

elektrotekniska standardiseringen. De är i sin tur svensk medlem i Comité Européen de Normalisation 

Electrotechnique (CENELEC) som bildades 1973 och International Electrotechnical Commission 

(IEC) som bildades 1906.64  

 

Informationstekniska standardiseringen (ITS)65  är svensk medlem i European Telecommunications 

Standards Institute (ETSI)66  som bildades 1988 och International Telecommunications Union (ITU)67   

som bildades 1865. 

D.1. CEN 

European Committee for Standardization (CEN) grundades 1961 av de nationella 

standardiseringsorganen i European Economic Community (EEC) och EFTA-länderna. CEN har idag 

28 medlemsländer.68

 

                                                      
63 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItemID=6736  2006-04-10 kl 21.20 
64 http://www.sekom.se/om/index.asp 2006-04-06,  kl 10.24 
65 http://www.its.se/its/stand/inter.htm 2006-04-06, kl 10.42 
66 http://www.etsi.com/about_etsi/30_minutes/documents/sem02-16.ppt  2006-04-06, kl 10.26 
67 http://www.itu.int/aboutitu/overview/history.html 2006-04-06, kl 10.27 
68 http://www.cenorm.be/cenorm/aboutus/index.asp 2006-04-06, kl 10.29 
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CEN bidrar, genom frivilliga tekniska standarder, till EU: s mål. Dessa förespråkar fri rörlighet av 

varor och tjänster, säkerhet för arbetare och användare, skydd av miljön, exploateringen av forsknings- 

och utvecklingsprogram och offentlig upphandling.69 1985 lanserade EG utgångspunkten för den inre 

marknaden, den s.k. Vitboken. Vitboken nämner ca 300 områden som har bedömts behöva 

harmoniseras för att en fri handel ska fungera. Harmoniseringen sker i mångt om mycket genom 

direktiv och varje EU-land måste anpassa sina regler och föreskrifter i enlighet med direktiven. I de 

äldre direktiven ingick även tekniska lösningar. Men detta medförde att det blev en lång och 

omständlig process för att ta fram praktiskt användbara direktiv., Numera används den nya metoden, 

även kallad ”The New approach”, för att utveckla direktiv. De avgränsar sig till i huvudsak 

överordnade krav på hälsa, säkerhet och miljö. Arbetet med att påvisa hur direktivens krav ska 

uppfyllas har istället lämnats till de europeiska standardiseringsorganen. Det finns inget krav på 

medlemsländerna att använda standarderna. Men om en organisation vill visa att de följer EU-

direktiven underlättar det att använda sig av de gentemot EU-direktiven harmoniserade standarderna.70

 

Alla länder som är medlemmar i CEN måste implementera de europeiska standarderna som nationella. 

Detta innebär att medlemmarna måste upphäva sina nationella standarder om de är likartade eller 

motstridiga med de europeiska standarderna. Över 90 % av ny svensk standard överensstämmer med 

europeisk eller global standard.71  

D.2. ISO 

ISO är ett nätverk bestående av 156 nationella standardiseringsinstitut, där varje land har en deltagare. 

ISO har sitt huvudsäte och styre i Genève i Schweiz. Men ISO är inte en statlig organisation. 

Medlemmarna är därför inte, såsom t.ex. i FN, delegationer från varje nationell regering. Trots detta så 

fyller ISO en speciell plats mellan de offentliga och privata sektorerna. Detta på grund av att många av 

dess medlemmar är en del av sitt lands statliga struktur eller har fått sitt mandat från sin regering. Men 

det finns också vissa medlemmar som har sina rötter enbart i den privata sektorn. I dessa fall så har 

organisationerna ursprung från nationellt medlemskap i olika branschföreningar.72  

 

Internationell standardisering började inom det elektrotekniska området: IEC etablerades 1906. 

Pionjärarbetet inom de andra områdena startade 1926 genom "International Federation of the national 

standardizing associations" (ISA). ISA fokuserade främst på maskinteknik.  ISA: s aktiviteter 

avslutades 1942.73  

 
                                                      
69 http://www.cenorm.be/cenorm/aboutus/index.asp   2006-04-06, kl 17:02 
70 http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=@CEMarkning&menuItemID=6939  2006-04-10 kl 21.20 
71 Ibid 
72 http://www.iso.org 2006-01-06, kl 17:04 
73 Ibid 
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1946 träffades delegater från 25 länder i London för att skapa en internationell organisation vars mål 

skulle vara att "förenkla den internationella koordineringen och enhetligheten av industriella 

standarder". ISO, den nya organisationen startade officiellt den 23 februari 1947.74  

 

ISO har en styrelse som tar fram direktiv för hur arbetet ska fortgå. Deltagarna träffas en gång per år.  

Styrelsen har beslutat att arbetet ska baseras på följande parametrar: 

Jämställdhet Varje ISO-deltagare, som har fullt medlemskap, har rätt att ta del i utvecklingen av en 

standard som medlemmen anser vara viktiga för sitt lands ekonomi. Oavsett styrka och storlek på 

medlemmens ekonomi, har medlemmen en röst inom ISO 

Frivilligt Det är frivilligt att använda ISO:s standarder. Eftersom ISO är en icke-statlig organisation, 

har de inte laglig rätt att påtvinga att ett land fastställer och lagstadgar om en ISO-standard såsom 

nationell. Vissa standarder blir däremot marknadskrav t.ex. ISO 9000 (kvalitetsledningssystem), 

dimensioner på fraktcontainer och bankkort 

Marknadsstyrt ISO utvecklar enbart de standarder som marknaden efterfrågar. Arbetet utförs av 

experter från de branscher som efterfrågat standarderna tillsammans med representanter från 

myndigheter, konsumentorganisationer, akademier och provningslaboratorier 

Konsensus Även om ISO:s standarder är frivilliga att använda, försäkras den breda användningen av 

standarderna genom att de produceras mot marknadskrav och konsensus mellan intressenterna 

Globalt ISO:s standarder är tekniska överenskommelser som ger ramarna för kompatibel global 

teknologi. Det är ett stort och oftast tidskrävande arbetet att komma fram till teknisk konsensus. Det 

finns 3000 grupperingar inom ISO där 50 000 experter årligen deltar i arbetet med att ta fram ISO-

standarder. 75

 

 

                                                      
74 http://www.iso.org 2006-01-06, kl 17:04 
75 Ibid 
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