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Abstract 

 

The purpose with this study is to identify an organizational culture at Posten Örebro based on 

Edgar H. Schein´s theory about the three levels of culture. These three levels consist of 

artifacts, espoused beliefs and values and basic underlying assumptions. Artifacts represent 

the visible and tangible of an organization and this level is the easiest level to identify. 

Espoused beliefs and values include common thoughts and ideals within the organization and 

are an aware, but not necessarily material, cultural level. The essence of a culture contains 

basic underlying assumptions that influence underlying thoughts and actions and this is a level 

that is difficult to identify since it is unaware to the members of an organization. This study 

will also examine the organizational culture’s level of homogeneity among departments and 

employee levels within Posten Örebro.  

 

This study is based on the following questions: 

 How can the organizational culture of Posten Örebro be described based on Schein´s 

levels of culture? 

 How homogenous is the organizational culture among departments and employee 

levels within Posten Örebro?  

 

The result of this study shows that it is possible to apply Schein´s theory on Posten Örebro 

and to identify artifacts, espoused beliefs and values and an indication of a basic underlying 

assumption. The result also shows that the organizational culture within Posten Örebro is 

almost completely homogenous, with the exception of the value of change. 

 

Key words: Organizational culture, Schein, Posten, artifacts, espoused values, underlying 

assumptions 

 

  



  

 
 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att identifiera Posten Örebros organisationskultur utifrån Edgar H. 

Scheins teori om de tre kulturnivåerna. Dessa tre nivåer består av artefakter, som representerar 

det mest synliga och påtagliga inom en organisation, hyllade värderingar, som innefattar 

organisationens gemensamma tankar och ideal, samt grundläggande antaganden vilka utgör 

essensen hos en organisation och styr underliggande tankar och beteenden. Denna tredje nivå 

är den mest svåridentifierbara medan den första nivån, artefakter, är den som är lättast att 

urskilja. Ett syfte är också att se hur homogen organisationskulturen är inom Posten Örebros 

olika avdelningar och anställningsnivåer. 

 

Följande frågeställningar behandlas: 

 Hur kan organisationskulturen på Posten Örebro beskrivas utifrån Scheins 

kulturnivåer? 

 Hur homogen är organisationskulturen inom Posten Örebros olika avdelningar och 

anställningsnivåer? 

 

Resultatet visar att Scheins teori är möjlig att applicera på Posten Örebro i och med att 

artefakter, hyllade värderingar och en indikation på ett grundläggande antagande kan 

identifieras. Vidare visar resultatet att Posten Örebro har en mycket homogen 

organisationskultur bland avdelningar och anställningsnivåer med en differens endast när det 

gäller synen kring den hyllade värderingen ”förändring”. 

 

Nyckelord: Organisationskultur, Schein, Posten, artefakter, hyllade värderingar, 

grundläggande antaganden 
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1. Inledning 
Att posten kommer varje dag är inget gemene man reflekterar över. Enda gången vi begrundar 

detta är om något är fel eller posten inte kommer som den ska. Detta trots snöstormar och 

orkaner, posten finns allt som oftast i brevlådan när den skall vara där. Bakom detta står 

Posten Norden AB och deras brevbärare som på, ibland helt otroliga sätt, ser till att vår A-post 

kommer fram över natten och att vår B-post kommer fram, som utlovat, efter tre dagar. I 

Nerikes Allehanda den 3 december 2010 finns en bild på en brevbärare som släpar sin cykel 

på en oplogad gata i en snöstorm. Vad är det som driver dessa män och kvinnor att oavsett 

väder leverera vår post varje dag och hur lyckas de frakta ett brev från Ystad till Haparanda 

över en natt? Kan det vara en effekt av Postens organisationskultur? 

 

1.1 Problemområde 

Posten är en självklar funktion i Sveriges infrastruktur som nästintill alltid har funnits där. 

Förr fanns det postkontor som vi som kunder kunde besöka för att lämna in och hämta ut brev 

och paket, idag går vi till Postens ombud för att sköta våra postala ärenden. Vi ser de gula 

postbilarna, mopederna och cyklarna med det traditionsenliga posthornet på och vet genast att 

det är Posten som kommer. Att Posten de senaste 15 åren har genomgått stora förändringar är 

inget vi mottagande kunder normalt sett noterat eftersom det skötts utan större konsekvenser 

för kunderna (Salzer, Miriam Postens själ 1995:10–11).  

 

Miriam Salzer, forskare vid ekonomiska institutionen vid Linköpings Universitet, fick 1994 i 

uppdrag av Postens VD att försöka fånga Postens själ under en tid när organisationen var 

under förändring. Att försöka fånga ett företags själ går ut på att försöka förstå hur 

människorna inom företaget tolkar och ger mening åt företaget och dess verksamheter (Salzer 

1995:4). Hon skriver i sin bok Postens Själ (1995) om problematiken i ett till synes splittrat 

företag som går från att vara en statlig myndighet till att bli ett kundorienterat företag (Salzer 

1995:21). Hon menar att själen utgörs av hur individerna i Posten ser på sitt företag och hur 

man ger mening åt och definierar de olika verksamheterna. Hon har anammat uttrycket ”Ett 

Posten” som funnits inom företaget tidigare och menar att för att lyckas skapa denna mentala 

bild av en stor organisation med många olika verksamheter som ändå håller samman, krävs 

det att en helhetssyn skapas hos de anställda. Genom att definiera och uttala Postens 

gemensamma värderingar och visioner samt att skapa en ram som ger vägledning och riktning 

i arbete och förändring kan ”Ett Posten” vara möjligt. Detta är viktigt eftersom det är just de 

anställda som är Posten och det är genom de anställda som ”Ett Posten” bärs upp (Salzer 

1995:83 - 84). 

 

Edgar H. Schein har i en teori om organisationskultur utvecklat en modell för att kunna 

synliggöra och tolka organisationskulturer inom olika organisationer. Teorin behandlar 

organisationskultur ur tre nivåer som löper från det mest synliga och påtagliga i en 

organisation till det mest underliggande och undermedvetna inom denna. Han menar att 

genom att förstå en organisationskultur skapas en större insikt av de ibland knepiga sociala 

företeelser som förekommer inom en organisation, vilket innebär att vi kan hantera dessa 

företeelser snarare än att de hanterar oss (Schein, Edgar H. Organizational Culture and 

Leadership 2010:7). Schein skriver i sin bok att hans teori är tillämpbar på alla typer av 

privata, statliga, offentliga och ideella organisationer (Schein 2010:1) varav det kan anses 

vara både intressant och lämpligt att använda teorin i denna uppsats om Postens 

organisationskultur. 
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Det Miriam Salzer skriver om i sin bok kan ses som Postens organisationskultur och hur den 

gestaltade sig 1995 under en tid med stora förändringar. Även idag pågår en förändring inom 

Posten med ändrad arbetstid och arbetsbelastning som en följd för brevbärarna. Att 

organisationskulturen spelar en väsentlig roll för att Posten är ett så pass framgångsrikt 

logistikföretag som det faktiskt är, är nog obestridligt men frågorna är ändå många. Hur 

skapas en organisationskultur? Hur förändras en organisationskultur? Finns det bara en 

organisationskultur inom ett så stort företag som Posten? Och framför allt och det vi inriktar 

oss på i denna uppsats är: går det som utomstående att urskilja ett företags 

organisationskultur? 

 

Tanken på organisationskultur som ett hjälpmedel för ledningen att styra en stor organisation 

är något som kan anses vara ett intressant och värdefullt ämne att undersöka. Samtidigt finns 

aspekten att organisationskultur även fungerar som ett verktyg för medarbetare, vilket skapar 

en känsla av sammanhang och helhet genom att en förståelse genereras för vad som sker inom 

ett företag och varför. I tidningen Personal och Ledarskap (Jensen, Jennie 2010) beskrivs 

vikten av att företag har en medvetenhet om dess kultur just för att sammanhang och identitet 

skapas genom en helhetsförståelse för vad som pågår inom en organisation. Således är inte 

endast ledningens syn på kulturen viktig utan även medarbetarnas medvetenhet om denna 

(Jensen, Jennie 2010:54–55).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån Scheins teori om kulturnivåer tydliggöra och analysera hur 

en organisations kultur tar sig uttryck. Detta sker genom en deduktiv ansats då vi utgår från en 

bestämd teori i vårt arbete. Det som avses att undersökas är alltså vilken bild av Posten 

Örebros kultur det är möjligt att få genom att använda Scheins teori om de olika 

kulturnivåerna. Vidare vill vi undersöka hur homogen organisationskulturen är mellan olika 

anställningsnivåer och avdelningar inom Posten Örebro. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur kan organisationskulturen på Posten Örebro beskrivas utifrån Scheins 

kulturnivåer? 

 Hur homogen är organisationskulturen inom Posten Örebros olika avdelningar och 

anställningsnivåer? 

 

1.4 Avgränsningar 

Anledningen till att vi valde Posten Örebro som studieobjekt till denna c-uppsats är att en av 

oss har haft en mentor från Posten under hösten 2010. Denne accepterande frågan om vi fick 

göra vår undersökning hos dem varav beslut togs om att vi skulle skriva vår uppsats om 

region Posten Örebro. Eftersom att Posten är en stor organisation väljer vi att avgränsa oss till 

region Posten Örebro då uppsatsens omfattning är begränsad. Vi har även valt att begränsa oss 

till att endast använda en teori för att ha möjlighet att fördjupa oss i denna. Vidare har vi valt 

att utelämna frågan om subkulturer, trots att dessa framstår som en del av Scheins resonemang 

kring organisationskultur, inom Posten då detta framstår som ett stort och tidskrävande ämne 

som ensamt skulle kunna ligga till grund för en uppsats.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsen innehåller nio kapitel. Kapitel två behandlar tidigare forskning med två 

underrubriker vilka presenterar hur Edgar H. Scheins teori skall användas samt två artiklar 

som ligger till grund för den tidigare forskningen i uppsatsen.  

 

I kapitel tre beskrivs Scheins teori och de begrepp som utgör den teoretiska grunden för denna 

uppsats. Här ges även en bakgrund till uppkomsten av begreppet organisationskultur. 

 

Kapitel fyra beskriver metoden och tillvägagångssättet för insamlingen av det material som 

undersökningen baseras på.  Vidare finnes även reflektioner kring undersökningens giltighet i 

form av reliabilitet, validitet och generalisering.  

 

I kapitel fem finns en beskrivning av företaget som undersökningen är utförd på, det vill säga 

Posten, samt en redogörelse för ett av de dokument som är av betydelse för företagets 

anställda, Postkoncernens uppförandekod.  

 

I kapitel sex presenteras resultatet av undersökningen samt en analys av detta resultat i 

förhållande till Scheins teori och tidigare forskning.  

 

Vidare följer i kapitel sju en sammanfattande diskussion kring analysen av resultatet från 

undersökningen. 

 

I kapitel åtta presenteras en slutsats som besvarar de två frågeställningarna som ligger till 

grund för uppsatsen.  

 

Avslutningsvis i kapitel nio sammanställs avslutande reflektioner kring studiens resultat samt 

ges förslag till vidare forskning om Scheins teori.   

 

 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs för sökningen efter tidigare forskning om organisationskultur och 

Scheins teori. En del i detta avsnitt beskriver även hur Scheins teori skall användas för att en 

organisationskultur ska kunna bli synlig. Efter genomgång av tidigare forskning väljs två 

artiklar ut eftersom de är mest relevanta för vår undersökning, Organizational Culture and 

Leadership: Preconditions for the Development of a Sustainable Corporation av Rupert J. 

Baumgartner och Environmental Management - the selling of corporate culture av Gregory R. 

Berry. Den första av dessa artiklar har en mindre kritisk ton till Scheins teori medan den andra 

är mer kritiskt framställd vilket kan ge en intressant vinkling på denna uppsats. Kan vårt 

resultat ligga i linje med någon av dessa artiklar? 

 

2.1 Att använda Scheins teori 

Enligt Schein kan en kultur bäst synliggöras genom att ”outsiders” (icke 

organisationsmedlemmar) interagerar med ”insiders” (organisationsmedlemmar) och detta 

kan ske genom framför allt observationer och intervjuer och gärna en kombination av dessa 

(Schein 2010:179). Genom att kombinera kunskap från dessa ”insiders” med frågor ställda av 

”outsiders” kan en organisations antaganden bli synliga (Edgar H. Schein Organizational 

Culture 1990:112). Men i och med att en kombination av datainsamlingsmetoder kan vara en 

tidskrävande process så kan semistrukturerade intervjuer vara ett sätt för forskaren att ställa 

frågor kring en organisationsmedlems syn på förhållanden inom organisationen (Schein 
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2010:182). På grund av begränsat utrymme för denna uppsats, men framför allt tid, använder 

vi oss av intervjuer istället för observationer.  

 

Medan artefakter kan observeras och hyllade värderingar kan frågas om i en intervju, är det 

svårare att komma åt de underliggande antagandena eftersom dessa inte direkt kan ställas 

frågor om. Det är genom att se inkonsekvenser mellan det som observeras och det som sägs 

som dessa grundläggande antaganden kan bli synliga. Här blir det viktigt att relationen mellan 

forskaren och organisationsmedlemmen är bra för att det är endast denne medlem som kan 

föra upp sina underliggande antaganden till ytan och förmedla hur världen runtomkring 

uppfattas (Schein 1990:112).  

 

2.2 Två artiklar om Scheins teori 

Begreppet organisationskultur är inget nytt (se punkt 3.2), utan snarare ett väl utforskat 

område och så även Edgar H. Scheins teori om de olika kulturnivåerna. Vid sökning efter 

tidigare forskning finns sju artiklar som behandlar Scheins teori på olika sätt, däremot inget 

material som behandlar syftet och frågeställningarna från denna undersökning exakt, det vill 

säga studier eller artiklar som utifrån Scheins teori försöker identifiera en organisationskultur 

för att sedan försöka se hur homogen kulturen är på olika anställningsnivåer inom en 

organisation. Däremot finns två artiklar som innefattar Scheins teori, om än med annorlunda 

fokus, och är därmed ändå av relevans för denna uppsats. De artiklar som väljs bort behandlar 

Scheins teori på ett så pass annorlunda sätt att de inte framstår som relevanta för denna studie.  

 

Organizational Culture and Leadership: Preconditions for the Development of a Sustainable 

Corporation (Baumgartner, Rupert J. 2009) berör organisationskultur i förhållande till 

utveckling av en hållbar organisation (development of a sustainable corporation) och har ett 

mindre kritiskt förhållningssätt till Scheins teori då denna artikel framställer teorin som 

ändamålsenlig. Environmental Management - the selling of corporate culture, (Berry, 

Gregory R. 2004) berör organisationskultur i förhållande till styrning utifrån miljö och 

omgivningens olika faktorer (environmental management). Denna artikel har till skillnad från 

den första ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot Scheins teori då denna ifrågasätter 

relationen mellan nivåerna i teorin. Nedan kommer dessa var för sig beskrivas mer ingående.  

 

I Organizational Culture and Leadership: Preconditions for the Development of a Sustainable 

Corporation utgår Rupert J. Baumgartner från hypotesen att strategier och aktiviteter för 

hållbar företagsamhet bör vara en del av organisationskulturen och således även en del av 

mentaliteten hos anställda och ledare för att vara en framgångsrik organisation. Scheins 

modell används för att karaktärisera organisationskulturen i ett globalt gruvföretag i 

förhållande till företagets hållbarhet och fyra olika hållbarhetsstrategier. Det framgår inte var 

studien är gjord, författaren är dock från Österrike (Baumgartner 2009:102). Studien utförs 

genom intervjuer (nio stycken) som är öppna diskussioner med personer från olika 

avdelningar och anställningsnivåer inom företaget. Intervjupersonerna valdes ut i samråd med 

en chef för att få en översyn av olika avdelningar och nivåer inom organisationen. 

Intervjufrågorna är baserade på de olika nivåerna ur Scheins teori och svaren analyseras även 

utifrån dessa, genom att exempelvis alla nämnda artefakter samlas i kluster. Dessa tolkas 

sedan utifrån hur överrensstämmande de olika intervjuerna är med varandra. Intervjuerna tar 

cirka en timme och spelas in med diktafon (Baumgartner 2009:109). Det framgår ej om de 

blev transkriberade. 
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Baumgartner konstaterar att organisationskulturen är en viktig faktor i organisationers strävan 

efter att bli och vara mer hållbara genom att implementera hållbarhetstankar i det dagliga 

arbetet. Vidare menar Baumgartner att Scheins teori har varit möjlig att använda för att kunna 

identifiera artefakter, värderingar och hypoteser om grundläggande antaganden i förhållande 

till hållbar utveckling av företagsamhet. Bland artefakterna nämns olika policys, dokument, 

och kommunikationsprogram. Hyllade värderingar som tydligt kan identifieras är säkerhet 

och rykte, hållbar utveckling är däremot ingen värdering som har stark status även om det 

nämns under intervjuerna. Utifrån olika påståenden som nämns i intervjuerna kan 

Baumgartner identifiera indikationer på grundläggande antaganden inom företaget, vilka är att 

företaget måste tjäna pengar till förmån för sina aktieägare samt att mätning och kontroll är 

centrala aspekter av att sköta en verksamhet. Identifikationen av artefakter, hyllade 

värderingar och grundläggande antaganden är en förutsättning för genomförandet av studien 

enligt Baumgartner (Baumgartner 2009:110–112). 

 

Det som framstår som intressant för vår studie i denna artikel är hur Scheins teori har 

operationaliserats med fokus på intervjufrågor och analysmetod. Scheins teori har legat till 

grund för de frågor som ställts under intervjuerna vilket framstår som ett passande 

tillvägagångssätt för att mäta det som avses att mätas i denna studie. Även tillvägagångssättet 

att utgå från teorin vid analysen av intervjuerna framstår som ett lämpligt tillvägagångssätt för 

att säkerställa den teoretiska kopplingen i analysen. 

 

Gregory R. Berry, författaren till Environmental Management - the selling of corporate 

culture, vill undersöka hur en organisationskultur påverkar anställdas beteenden i fråga om 

miljö och andra omgivningsfaktorer så som säkerhets- och hälsofrågor. Han har från början 

ett kritiskt förhållningssätt till Scheins teori genom utgångspunkten att det finns en skillnad 

mellan grundläggande antaganden och företagens hyllade värderingar och artefakter, något 

han menar manifesterar sig i beteendet hos de anställda. I och med detta menar han att 

Scheins påstående om att de tre nivåerna påverkar och stöder varandra är en förenklad 

förklaring till organisatorisk förståelse (Berry 2004:71, 78). Även denna studie är utförd 

genom intervjuer (19 stycken) med anställda på olika nivåer, men här på sex olika 

kemiföretag i centrala Alberta i Kanada. Intervjuernas fokus är att få en förståelse för företags 

förväntningar angående miljö- och omgivningsfaktorer och hur anställda ser på dessa 

förväntningar för att sedan sätta det som sägs i relation till Scheins teori för att se eventuella 

samband och likheter. Intervjuerna är semistrukturerade och cirka en timme långa och de 

transkriberas i fulltext för att ligga till grund för en fullständig analys. Citat från dessa 

transkriberingar används i resultatet för att belysa materialet (Berry 2004:72).  

 

Berry konstaterar att hans undersökning visar att trots att anställda agerar utifrån vad de tror 

att företaget vill så behöver inte det vara ett resultat av de grundläggande antagandena, även 

om handlandet visar de hyllade värderingar som finns inom ett företag. Således har inte 

nivåerna i Scheins teori något sammanhang eftersom de grundläggande antagandena inte 

speglar sig i de hyllade värderingarna, något som enligt Berry borde ha varit fallet om Scheins 

teori stämmer. Följaktligen ser han ett samband mellan artefakter, beteenden och hyllade 

värderingar, men att dessa skulle vara speglingar av de grundläggande antagandena inom ett 

företag menar han inte är självklart. Detta eftersom organisationsstyrning utifrån miljö och 

omgivningens faktorer i grunden är av ekonomisk natur, vilket han anser är problematiskt att 

överföra till en social och medveten nivå inom företaget (Berry 2004:82 - 83).  
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Även i denna undersökning används intervjuer som metod vilket styrker vår uppfattning om 

att intervjuer är ett förmånligt tillvägagångssätt även i vår studie. Berrys kritiska 

förhållningssätt till Scheins teori har väckt tankar och reflektioner kring teorins tillämpbarhet 

vilket ger ett vidare perspektiv i analysen av denna studie. Varför har inte Baumgartner någon 

kritisk diskussion kring Scheins teori? 

 

I likhet med dessa studier genomför även vi intervjuer på olika nivåer inom ett företag och har 

Scheins teori som utgångspunkt för att karaktärisera organisationskulturen. Däremot har vi 

inte en specifik inriktning så som dessa studier har med hållbar utveckling eller säkerhets- och 

hälsofrågor, utan denna uppsats beskriver en organisationskultur mer överskådligt med en 

strävan efter ett helhetsperspektiv på de tre nivåerna från teorin. Det intressanta ligger i om 

vårt resultat visar likheter med den första studien presenterad ovan och kan ge en bild av en 

organisationskultur i linje med Scheins kulturnivåer, eller om det snarare är den andra studien 

som vårt resultat liknar och att Scheins teori i sådant fall inte kan ge en tydlig bild av företaget 

i frågas organisationskultur. Oavsett resultat är förhoppningsvis vår studie ett intressant bidrag 

till området organisationskultur och forskningen kring Scheins teori om de tre kulturnivåerna. 

 

 

3. Teori och begrepp 
Nedan följer en redogörelse för de begrepp och den teori som tillämpas i denna uppsats. 

Avsnittet är uppdelat i underrubriker där kulturkonceptet behandlas först, därefter begreppet 

organisationskultur där en bakgrund till uppkomsten av området beskrivs. Till sist beskrivs 

Scheins teori om de tre kulturnivåerna. 

 

3.1 Kulturkonceptet 

Schein (2010:16–17) menar att kultur som koncept innefattar olika aspekter: strukturell 

stabilitet, djup, bredd och integrationsmönster. Kultur berör strukturell stabilitet som är stabil i 

och med att den definierar en grupps identitet och ger den struktur. Det är en stark faktor som 

ofta överlever trots att organisationsmedlemmar byts ut och således är den svår att förändra. 

Vidare innefattar kulturkonceptet ett djup eftersom det berör det undermedvetna och dolda 

inom en grupp vilket leder till att det är svårt att se och ta på. Kulturen har också en bredd och 

berör alla aspekter av en organisations tillvaro, såväl primära arbetsuppgifter som dess olika 

miljöer. Genom olika integrationsmönster kopplas faktorerna ovan samman till en begriplig 

helhet inom en organisation och formar tillsammans konceptet kultur. Genom en förståelse för 

dessa faktorer skapas en insyn i de fenomen som styr beteenden inom organisationer och kan 

således hjälpa till att tydliggöra sådant som annars kan vara svårt att begripa (Schein 2010:9). 

 

3.2 Begreppet organisationskultur 

Kulturen inom ett företag eller en organisation bestämmer till viss del ideal och mål, och styr 

således även handlandet inom dessa. Följaktligen påverkas beslutsfattande, gemenskap och 

kommunikation inom ett företag eller organisation av dess kultur. Begreppet 

organisationskultur kan klarlägga både företags specifika mönster som skapats på grund av en 

lång företagshistoria men även företagsledningars försök att styra verksamheten genom att 

ange ideal och normer. Företagskulturbegreppet introducerades och spreds i början av 1980-

talet, mycket då amerikanska forskare menade att företagskulturen hade en avgörande 

betydelse för företags och organisationers innovationsförmåga och effektivitet 

(Nationalencyklopedin 1992:204 Band 7).  
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Det finns ett flertal allmänt vedertagna definitioner av begreppet organisationskultur som 

utvecklats och spridits från 1950-talet och framåt, bland annat av Elliot Jaques, Andrew 

Pettigrew, Meryl Reis Louis och Edgar H. Schein. Något som de alla delar är en syn på 

organisationskultur som något gemensamt för en grupps medlemmar så som delad tro, 

förståelse, antaganden, uppfattningar, normer, kunskap och värden (Hatch, Mary Jo 

Organization Theory – modern, symbolic, and postmodern perspectives 2006:177). Emellanåt 

används ordet klimat i samband med kultur, men det begreppet bör ses som en produkt av de 

faktorer som skapar detta fenomen och är därför snarare en manifestation av kulturen (Schein 

2010:24). En annan benämning på organisationskultur är ”corporate culture” eller med andra 

ord företagskultur, vilket enligt Schein ofta används i samband med den privata sektorn 

(Schein 2010:1). 

 

Den definition av organisationskultur som vi utgår ifrån i denna uppsats är Edgar H. Scheins 

definition, detta eftersom att den teori som tillämpas i denna uppsats bygger på denna 

definition. Definitionen lyder:  

 
 […] a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its problems of external 

adaption and internal integration, which has worked well enough to be considered valid and, 

therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to 

those problems. (Schein 2010:18). 

 

Detta citat beskriver en process där nyanställda implementeras i ett arbetssätt som har 

utvecklats och utformats för att passa den unika organisationen och de situationer som uppstår 

inom den. Processer som dessa kan således ses som gemensamma grundläggande antaganden 

och kan därför anses utgöra ett mönster i verksamheten. Grundläggande antaganden som 

dessa kan tänkas omedvetet läras ut inom en grupp med syftet att de anställda skall använda 

sig av dem för att lösa problem. Dessa tillvägagångssätt är således tillräckligt funktionella för 

att tas för givet och anses därmed vara de bästa och mest självklara arbetssätten. 

 

3.3 Tre nivåer av organisationskultur 

Edgar H. Schein har utvecklat en teori om organisationskultur genom kliniska observationer, 

akademisk kunskap och hans egna livserfarenheter (2010:2). Organisationskulturen, i sig, är 

ett dynamiskt fenomen som konstant konstrueras genom individers interaktion med varandra 

(Schein 2010:3). Teorin säger att organisationskultur kan studeras utifrån tre olika synbara 

nivåer (se figur 1). Den första och mest synliga nivån utgörs av artefakter (Artifacts) vilket är 

sådant som är lätt att se och går att ta på. Den andra nivån utgörs av hyllade värderingar 

(Espoused Beliefs and Values) vilket är gemensamma mål och ideal. Den tredje och mest 

svåridentifierbara nivån utgörs av grundläggande antaganden (Basic Underlying 

Assumptions) vilka är omedvetna och självklara uppfattningar som styr tankar och beteenden 

inom en organisation (Schein 2010:23–24). Den tredje nivån med grundläggande antagande är 

det som enligt Schein utgör essensen av organisationskulturen eftersom de mer synliga 

nivåerna inte kan tolkas utan förståelse för dessa.  Alltså kan inte artefakter och hyllade 

värderingar tydas utan kunskap om de antaganden som är grundläggande för förståelse för 

kulturen (Schein 2010:32). Dessa tre nivåer kommer vidare behandlas mer ingående var för 

sig i de följande avsnitten och vi kommer fortsättningsvis använda oss av de svenska 

översättningarna av namnen på de olika nivåerna inom teorin. 
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3.3.1 Artefakter 

Den första nivån (se figur 1) som utgörs av artefakter återfinns på ytan av en 

organisationskultur och är med andra ord det som är synbart och påtagligt hos en organisation. 

Exempel på sådana artefakter är arkitektur, teknologi, uniformer, loggor och slogans. Även en 

organisations språk och berättelser, observerbara ritualer och ceremonier samt styrdokument 

är exempel på artefakter som utgör en viktig komponent i dess organisationskultur (Schein 

2010:23). Schein menar dock att även om denna nivå är den mest synliga så är den inte lätt att 

tyda eftersom att betraktaren inte vet vad de bakomliggande intentionerna är. Att försöka tyda 

de underliggande antagandena genom att endast studera artefakterna hos en organisation 

skulle endast bli ett resultat av personens egna känslor och reaktioner (Schein 2010:24 - 25). 

Således är det inte tillräckligt att endast tolka den första nivån för att få en helhetsbild av en 

organisations kultur. För att få en mening och förståelse för artefakter krävs det att en person 

befinner sig i en grupp under tillräckligt lång tid. Men för att få en snabbare insyn i 

artefakterna är det samtal med gruppens ”insiders” som är att föredra, vilka kan ge en 

förståelse för de värderingar och normer som styr dagligt beteende hos organisationens 

medlemmar (Schein 2010:25). 

 

Figur 1: Edgar H. Scheins teori om de tre 

 kulturnivåerna  

 

Inspirerad av Edgar H. Schein 2010:24 

 

3.3.2 Hyllade värderingar 

Vid tillfällen då situationer inom en organisation uppstår och måste lösas är det de hyllade 

värderingarna som styr individernas handlande (se figur 1). Detta är ingen omedveten nivå 

men inte heller något som nödvändigtvis måste vara tydligt dokumenterat så som artefakter 

oftast är. Dessa hyllade värderingar är medvetna eftersom de har en normativ och moralisk 

funktion genom att de guidar organisationens medlemmar i sitt handlande vid specifika men 

oförutsägbara situationer. Detta leder i sinom tid till att de hyllade värderingarna blir en del av 

en organisations ideologi. Enligt Schein kan dessa hyllade värderingar i vissa fall vara 

motsägelsefulla, exempelvis när ett företag förespråkar teamwork men ger individuella 

belöningar, vilket lämnar mycket gällande individers handlande inom organisationer 

oförklarat. För att verkligen få en djupare förståelse krävs kunskap och inblick i de 

grundläggande antaganden som styr organisationen (Schein 2010:27). 

•Synbart och påtagligt

•Observerat beteende                                                                                             
- svårt att tolka

Artefakter

• Ideal, mål, värderingar, 
ambitioner

• Ideologier

•Rationalisering                                                                                                              
- kan men behöver inte vara 
överrensstämmande med 
beteende och andra artefakter

Hyllade 
värderingar

•Omedvetna, tagen-för-givet tro 
och värderingar                                                    
-bestämmer beteende, perception, 
tankar och känslor

Grundläggande 
antaganden
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Schein menar att vissa värderingar och övertygelser överlever inom en organisation genom 

social validering. Genom att medlemmar inom en grupp hela tiden förstärker ett visst 

beteende, vare sig det är bra eller dåligt, kan det leda till att värderingarna bakom beteendet 

blir taget för givet. Om en gruppmedlem inte accepterar dessa värderingar och övertygelser 

finns risken att denne blir utfryst från gruppen (Schein 2010:26). Således behöver inte hyllade 

värderingar vara endast positiva, det handlar snarare om att de skall vara allmänt vedertagna 

och accepterade inom organisationen. 

 

3.3.3 Grundläggande antaganden 

När processer fungerar vid flertalet tillfällen blir de tagna förgivet och således en del av de 

grundläggande antagandena (Schein 2010:27). Dessa grundlägganden antaganden är så pass 

självklara för en grupps medlemmar att deras handlande till stor del blir enhetligt (se figur 1). 

Grundläggande antaganden är mycket svåra att förändra eftersom de inte går att konfrontera 

och diskutera, just för att de är omedvetna (Schein 2010:28). Kultur på denna grundläggande 

och underliggande nivå förser medlemmarna med en känsla av identitet och hjälper dem att 

veta hur de skall bete sig mot varandra (Schein 2010:29). Eftersom dessa antaganden är 

delade mellan medlemmarna så blir de gemensamma och konstant förstärkta och är således en 

kraftfull aspekt av en kultur (Schein 2010:31). Vidare påverkar även medlemmarna den 

gemensamma kulturen genom sina tidigare erfarenheter som gruppmedlemmar i andra 

sammanhang även om denna påverkan är av en mycket mild grad (Schein 2010:32).  

 

Enligt Schein behöver en utomstående sätta sina egna personliga antaganden om 

organisationen åt sidan för att verkligen kunna förstå vilka grundläggande antaganden som 

styr inom den specifika organisationskulturen (Schein 2010:11). Detta för att en utomstående 

inte besitter samma grundantaganden som organisationsmedlemmarna och om en forskare 

utgår från sina egna antaganden påverkar detta förståelsen för vad som egentligen styr 

organisationen i fråga. Vidare menar Schein att när grundläggande antaganden har blivit tagna 

för givet så stipulerar de mycket av gruppens beteende, och även de regler och normer som 

sedan lärs ut till nya medlemmar i gruppen i något som han kallar för en socialisationsprocess 

(socialization process). Dessa regler och den sociala ordningen gör det möjligt för människor 

att förutspå socialt beteende och ger dem möjlighet att komma överens med varandra samt att 

finna mening i det de arbetar med (Schein 2010:3). Schein menar även att för att kunna 

definiera kulturen hos en organisation måste forskaren se bortom vardagliga beteenden då 

dessa likväl kan styras av något annat än just organisationskulturen (Schein 2010:21–22). 

 

Scheins teori om de tre kulturnivåerna är grunden för denna uppsats. Detta leder till att teorin 

formar studiens utförande och utformning i och med att teorin om olika nivåer är fundamentet 

för tillvägagångssättet för att kunna se en organisationskultur inom Posten Örebro. 

Följaktligen internaliseras Scheins teori i hela uppsatsen, från upplägget av forskningsdesign 

till slutsats. Att utgå från en teori (eller flera) kan anses vara begränsande då det kan tänkas att 

vi missar andra värdefulla aspekter som inte ryms inom teorin. Studien har dock en deduktiv 

ansats vilket innebär att en bestämd teori styr undersökningen från dess början, således ligger 

fokus på de aspekter som ryms inom teorin. Detta resulterar snarare i en fördjupning i Scheins 

teori än en ytlig insyn i flera teorier. 
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4. Metod 
Detta avsnitt beskriver tillvägagångssättet för genomförandet av studien och är uppdelat i 

olika underrubriker som följer en kronologisk ordning. Först beskrivs kort forskningsansatsen, 

sedan följer redogörelser kring kvalitativ forskningsintervju, intervjumallar, urval, 

intervjupersonerna, analysmetod, etiska överväganden samt en diskussion kring reliabilitet, 

validitet och generalisering.  

 

4.1 Forskningsansats 

I vår studie har en deduktiv forskningsansats använts i och med att en etablerad teori har legat 

till grund för studiens upplägg (Danermark, Berth, Ekström, Mats, Jakobsen, Liselotte och 

Karlsson, Jan Ch. Att förklara samhället 2003:170). Vårt syfte och våra frågeställningar har 

byggts på denna teori och teorin har således operationaliserats i hela studiens fortgång. 

Genom detta tillvägagångssätt får vi en möjlighet att besvara våra frågeställningar och uppnå 

syftet med studien eftersom att den grundläggande teorin finns med genom hela processen. 

Valet av deduktiv ansats grundades på en önskan att få fördjupa oss i Edgar H. Scheins teori 

och att göra ett försök att testa den på en organisation. Genom det empiriska material som 

samlats in i undersökningen gavs en möjlighet att testa teorin på empirin inom en 

organisation. Således var det empiriska materialet en förutsättning för att kunna testa teorin 

och uppfylla syftet med denna uppsats. 

 

4.2 Kvalitativ forskningsintervju 

Vi har valt att utforma vår studie utifrån den kvalitativa forskningsintervjun för att få en 

förståelse för intervjupersonernas syn på organisationskultur (Widerberg, Karin Kvalitativ 

forskning i praktiken 2002:17). I en kvalitativ forskningsintervju är syftet att försöka förstå 

världen utifrån undersökningspersonens synvinkel och skapa mening utifrån dennes 

erfarenhet (Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun 

2009:17). Genom att ställa frågor som är omsorgsfullt utformade och att vara en lyhörd 

lyssnare kan vi som intervjuare komma åt kunskap som är utförligt prövad (Kvale och 

Brinkmann 2009:19), således är vårt personliga omdöme och våra praktiska erfarenheter av 

stor betydelse (Kvale och Brinkmann 2009:33).  

 

Vi valde att genomföra sex stycken halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuerna 

varken var helt öppna som ett vardagssamtal, eller helt slutna genom att använda ett 

standardiserat frågeformulär liknande en enkät (Kvale och Brinkmann 2009:43). Vi valde 

intervjuer trots att observationer är en viktig del i identifieringen av en organisationskultur 

eftersom att studien är av en begränsad omfattning samt att vi saknar kunskaper i att observera 

på en vetenskaplig nivå. Genom att utgå från intervjumallarna (se punkt 4.3) visste vi vilka 

teman vi ville beröra och hade där igenom förslag på frågor att ställa. Däremot var dessa 

frågor inga vi följde till punkt och pricka utan lät samtalet flyta på och försökte styra in det på 

de olika temana allt eftersom. Den första intervjun vi gjorde var snarare ett öppet samtal med 

nyckelintervjupersonen där vi blev informerade om Posten som organisation, hur den är 

uppbyggd och hur de arbetar. Delen ”Om företaget” (se punkt 5) är till stor del baserat på 

detta samtal. 

 

Intervjuerna utfördes på respektive intervjupersons arbetsplats, det vill säga att fyra av 

intervjuerna skedde på tre olika utdelningskontor medan de två andra skedde på 

regionkontoret i Örebro. Dessa sex intervjuer utfördes under en och en halv vecka från slutet 

av november till början av december 2010. Alla intervjuer spelades in med diktafon. En av 

oss agerade som ”huvudintervjuare” vilket innebar att denne förde samtalet med 

intervjupersonen, medan den andra fokuserade på att anteckna men flikade in då och då om 
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det behövdes. Längden på intervjuerna varierade från 45 minuter till 1 timme och 15 minuter 

och efter dem skrev vi sammanfattningar för att sedan transkribera hela inspelningarna 

ordagrant. 

 

4.3 Intervjumallar 

Vid utformningen av våra intervjumallar (se bilaga 1 och 2) utgick vi från teman utifrån 

Scheins teori med artefakter, hyllade värderingar och grundläggande antaganden som 

rubriker. Under respektive tema operationaliserade vi frågor utifrån aspekter vi hittat i teorin 

som vi ansåg lämpliga att fråga om i vår undersökning. Exempelvis frågade vi om symboler 

inom organisationen under artefakter, om organisationens värderingar under hyllade 

värderingar samt hur beteendet ser ut bland anställda kontra hur det bör se ut under 

grundläggande antaganden för att försöka finna eventuella inkonsekvenser i uppföranden. 

Exempel på frågor som Schein menar kan vara bra att ställa för att få en 

organisationsmedlems syn på organisationskulturen, och som finns med i ungefärliga ordalag 

på vår intervjumall för brevbärarna, är: hur kommunicerar chefer sina förväntningar? Och: hur 

var det att börja jobba inom denna organisation? (Schein 2010:182). Vi följde ingen särskild 

ordning i hur frågorna ställdes utan använde mallarna som stöd i samtalet med den vi 

intervjuade för att försäkra oss om att vi fick med det som vi ansåg vara relevant.  

 

Vi valde att göra två olika intervjumallar i och med att fokus till viss del skiljde sig åt mellan 

frågorna till ledning/chefer och anställda. Frågorna till ledning/chefer handlade till stor del om 

implementering av värderingar inom organisationen, vad organisationen vill förmedla till 

anställda medan frågorna till brevbärarna mer handlade om hur de uppfattade de hyllade 

värderingarna inom organisationen i förhållande till deras egna värderingar. Ingen särskild 

revidering av intervjumallarna skedde i efterhand, däremot var det snarare hur vi ställde 

frågorna som vi ändrade. Det vill säga att vi använde andra ord när vi ställde frågor kring 

exempelvis organisationskultur eftersom vi märkte att vissa frågor vara svåra att relatera till 

när vi använde för teoretiska begrepp. 

 

4.4 Urval 

I samråd med nyckelintervjupersonen och en annan chef på Posten i Örebro valdes 

intervjupersonerna ut och vi skickade ett informationsbrev (se bilaga 3) till Örebrochefen. 

Informationsbrevet kunde användas på ett kommande chefsmöte för att informera de i ledande 

ställning/chefer som ville ställa upp i undersökningen och som i sin tur skulle informera sina 

brevbärare. 

 

Eftersom vi sagt att vi ville intervjua tre personer med ledande ställning/chefer och tre 

brevbärare så ansåg Örebrochefen att det skulle vara av värde att få träffa brevbärare från tre 

olika utdelningskontor i Örebro samt chefer med olika positioner och roller. Detta för att få en 

så pass representativ bild av organisationen som möjligt. En av de i ledande ställning vi 

träffade var chef på ett av utdelningskontoren där vi även träffade en brevbärare, i övrigt var 

de intervjuade från olika kontor. Att intervjua anställda från olika kontor var inget vi motsade 

oss utan det kunde snarare vara en intresseväckande vinkling och ligga till grund för en 

intressant analys, framförallt för vår andra frågeställning om hur homogen 

organisationskulturen är inom Posten Örebro.  

 

Vi träffade följaktligen tre brevbärare från tre olika utdelningskontor i Örebro och tre personer 

med ledande ställning på olika nivåer inom organisationen. Kontakten med dessa skedde på 

olika sätt. Två av cheferna kontaktades genom telefonsamtal, dock hade de blivit tillfrågade 

innan vi ringde (på chefsmötet som nämndes ovan) om de ville ställa upp, således var dessa 
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samtal endast en bekräftelse på att de ville bli intervjuade samt att göra en tidsbokning för 

intervjuerna. En av cheferna frågade vi direkt på plats efter vår nyckelintervju om denne var 

intresserad av bli intervjuad och tidpunkt för intervjun bestämdes då.  En av brevbärarna 

frågade vi på dennes utdelningskontor om denne var intresserad av att bli intervjuad, tidpunkt 

för intervjun bestämdes några dagar senare per telefon. De två andra brevbärarna hade blivit 

tillfrågade av sina närmaste chefer om de ville ställa upp på en intervju och tidpunkten för 

intervjuerna bokades in genom telefonsamtal med den närmaste chefen, alltså inte direkt med 

brevbärarna själva. Detta var något vi först försökte undgå, eftersom att inte själva få delta i 

tillfrågningen av intervjupersoner kan skapa frågor kring undersökningens reliabilitetsgrad (se 

diskussion kring detta punkt 4.8).  

 

4.5 Om intervjupersonerna 

Vi har valt att inte ange könet på de vi har intervjuat eftersom det ger oss en möjlighet att 

avidentifiera intervjupersonerna i större utsträckning. Dock var fyra av de intervjuade kvinnor 

och två män. Vi har även angett intervjupersonernas anställningstid i ett större spann för att 

försvåra identifikation. Alla vi har intervjuat är mellan 35- 65 år. Den första intervjun vi 

genomförde, vår nyckelintervju, ligger inte till underlag för detta resultat utan var snarare ett 

informationssamtal om Postens organisation och därför finns inte den personen beskriven 

nedan.  

 

 Person A har arbetat inom Posten i 10-20 år och har haft flera olika tjänster inom 

organisationen. Personen har en position i ledande ställning. 

 Person B har arbetat inom Posten i 15-25 år och har haft olika tjänster inom 

organisationen och är brevbärare.  

 Person C har arbetat 30-40 år inom Posten och har haft flera olika tjänster inom 

organisationen och är brevbärare.  

 Person D har arbetat inom Posten i 20-30 år och har haft flera olika tjänster inom 

organisationen. Personen har en position i ledande ställning. 

 Person E har arbetat inom Posten i 20-30 år och är brevbärare. 

 Person F har arbetat inom Posten i 35-45 år och har haft flera olika tjänster inom 

organisationen. Personen har en position i ledande ställning. 

 

4.6 Analysmetod 

En fundamental utgångspunkt i denna studie har varit att förhålla sig till att det finns flera 

olika sätt att se och förstå världen på. Den hermeneutiska tolkningsmetoden innebär att alla 

människor är subjektiva och att det därmed utvecklas en individuell förförståelse för att vi inte 

skall behöva anstränga oss för att tolka saker som vi ofta möter (Ödman, Per-Johan, Tolkning, 

förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik 2007:58). Detta innebär att forskare 

aldrig kan gå in i ett projekt som ett oskrivet blad eller ”tabula rasa” (Nationalencyklopedin 

1995:61 Band 18) utan har alltid en viss förförståelse om forskningsområdet i fråga. 

 

Efter varje intervju gjorde vi en sammanfattning utifrån de anteckningar vi skrivit under 

intervjun. En sådan sammanfattning kan fånga sådant som inte en transkribering kan och kan 

ses som en tolkning av det forskaren minns från intervjun och som framstår som viktigt 

(Widerberg 2002:114). Transkribering av intervjuerna har skett ordagrant och vi har även 

noterat sådant som skratt, hostningar och andra ljud som spelats in. Vid analysen av 

transkriberingarna använde vi oss av överstrykningspennor i tre olika färger för att ringa in de 

centrala temana (Widerberg 2002:144).  Rosa stod för artefakter, gult för värderingar och 

grönt för de grundläggande antaganden vi kunde se i utskrifterna. Detta gjorde vi först var för 

sig för att sedan tillsammans utvärdera vilka artefakter, värderingar och grundläggande 
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antaganden vi urskiljt genom att sammanställa varje tema för sig. På detta sätt identifierades 

tydligt likheter och skillnader mellan intervjuerna samt vilka faktorer som var frekvent 

förekommande under respektive tema. 

  

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har fyra forskningsetiska principer som alla forskare inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning bör beakta. Dessa består av informationskravet, vilket innebär 

att forskaren skall informera intervjupersonerna om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet som innebär att deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan. Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om alla inblandade i 

undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet som innebär 

att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

 

Vid intervjuerna har vi informerat intervjupersonerna om studiens syfte och att intervjuerna 

kommer spelas in men att de har möjlighet att avbryta intervjun eller låta bli att svara på 

frågor när som helst. Vi har även förklarat för intervjupersonerna att intervjun självklart är 

frivillig. De uppgifter om enskilda personer vi tagit del av har endast använts i denna uppsats 

och kommer inte användas i något annat syfte. Vidare har vi förklarat att en avidentifiering 

kommer ske i syfte att i så stor utsträckning som möjligt anonymisera svaren. Inspelningarna 

och utskrifterna av intervjuerna har förvarats på en säker plats där ingen obehörig kan komma 

åt dem. Däremot har vi inte kunnat garantera en total anonymitet eftersom brevbärarnas 

närmaste chefer har varit med i urvalsprocessen i och med att de fick uppdraget att hitta 

möjliga intervjupersoner bland brevbärarna.  

 

Även problematiken kring att ”alla känner alla” inom Posten har gjort det svårt för oss att 

hålla en hög anonymitetsgrad eftersom vi är medvetna om att anställda inom Posten talar med 

varandra. Detta har lett till att vi känt oss tvungna att i så stor utsträckning som möjligt 

avidentifiera intervjupersonerna (se punkt 4.5). Därför blir det inte möjligt att föra 

diskussioner kring framförallt könsaspektens betydelse i intervjusvaren. En annan etisk 

problematik är kring platsen för intervjuerna eftersom att en yrkesgrupp så som brevbärare 

inte har tillgång till egna avskiljda rum, vilket gjorde att vi fick intervjua dessa på platser som 

inte alltid var helt avskiljda från andra anställdas närvaro. Detta upplevde vi dock inte som ett 

så pass stort problem att intervjuerna i fråga inte kunde ligga till grund för en analys. 

 

4.8 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Diskussionen kring reliabilitet, validitet och generalisering tas inte alltid upp av kvalitativa 

forskare eftersom dessa begrepp anses stå i vägen för skapandet av kvalitativ kunskap i och 

med att de har en positivistisk framtoning, något som inte anses passa ihop med kvalitativ 

forskning utan snarare kvantitativ forskning (Kvale och Brinkmann 2009:262). Dock måste 

även den kvalitativa forskningen vara tillförlitlig och saklig, därför kan begreppen ändå 

användas för att ge en metodologisk förklaring till forskningen, om än i anpassade termer 

(Kvale och Brinkmann 2009:263). Genom att grundligt motivera och redogöra för 

tillvägagångssättet under en studies gång, blir forskningen och kunskapsanspråket lättare att 

värdera även för utomstående (Widerberg 2002:18). 

 

Reliabilitet innebär konsistensen och tillförlitligheten i ett forskningsresultat och behandlas 

ofta utifrån frågan om ett resultat kan reproduceras av andra forskare och vid andra 

tidpunkter. Kommer en intervjupersons svar vara detsamma vid ett annat tillfälle och med en 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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annan intervjuare? Denna faktor är viktig för att motverka godtycklig subjektivitet, däremot 

kan ett alltför starkt fokus på reliabilitet motverka variation och kreativitet i en intervju (Kvale 

och Brinkmann 2009:263–264). Att vi fick kontakt med brevbärarna genom deras chefer kan 

ses som problematiskt eftersom detta kan tänkas inverka negativt på reliabiliteten i 

undersökningen. Det kan tänkas att dessa inte svarar öppet på våra frågor på grund av rädsla 

för att cheferna skall kunna identifiera deras svar. För att motverka detta har vi som nämnts 

tidigare avidentifierat svarspersonerna genom att inte ange namn, kön och att ange en cirka 

ålder samt anställningstid med ett relativt stort spann.  

 

Vi upplevde under intervjun med person B att det kunde tänkas vara något hämmande för 

denne att diktafonen var påslagen eftersom att samtalet blev styrt av oss och inte gav 

möjlighet till vidareutveckling av svaren då de oftast bestod av ”ja” och ”nej. Detta var dock 

inget vi reflekterade över förrän i slutet av intervjun vilket gjorde att denna inte blev lika 

omfattande som de andra. Vi insåg i efterhand att vi kanske borde ha stängt av diktafonen och 

istället antecknat vad som sades för att möjligtvis kunnat få ut mer av intervjun. Trots detta 

har vi funnit delar av intervjun som är användbara vilket gör att vi ändå använder oss av den i 

resultatet. Under intervjuerna fanns det inte alltid tillgång till ett avskiljt rum, detta ledde till 

att vi vid vissa tillfällen fick utföra intervjuerna på platser där andra kunde passera utanför och 

genom rummet i fråga.  

 

Validitet handlar om giltigheten av ett resultat och om en metod undersöker det den har till 

syfte att undersöka. Validering är något som bör genomsyra hela forskningsprocessen, inte 

bara vara en analys av en studies slutprodukt. På så sätt blir forskarens hantverksskicklighet 

och tillförlitlighet av stor betydelse i detta sammanhang. Det handlar om att ständigt 

ifrågasätta, kontrollera och teoretiskt tolka det resultat som produceras under en studie (Kvale 

och Brinkmann 2009:264, 267-268). Det är mycket att tänka på när det gäller rollen som 

intervjuare och färdigheten att intervjua kommer från erfarenheten av att tidigare ha utfört 

intervjuer (Kvale och Brinkmann 2009:33), men den kan även till viss del läras in och tränas 

upp utanför själva intervjusituationen. Något som en oerfaren intervjuare lätt kan fastna i är 

att fokusera för mycket på sig själv istället för intervjupersonen, just för att personen är osäker 

i sin roll som intervjuare och vill göra ett bra jobb. Detta kan leda till att intervjuaren styr 

samtalet för mycket eller hastar igenom det för att få det överstökat (Widerberg 2002:101). 

Detta är något vi reflekterat mycket kring innan vi utförde intervjuarna eftersom vi inte är 

några vana intervjuare, vilket även kan tänkas ha påverkat svaren i intervjuerna liksom att 

ställa ledande frågor, även om vi försökt undvika detta.  

 

Ett av de vanligaste problemen som diskuteras i samband med intervjukvalitet är just om 

intervjuaren ställt ledande frågor under intervjun. Detta kan både ses som något positivt och 

något negativt (Kvale och Brinkmann 2009:187). Vår målsättning har varit att låta 

intervjupersonerna berätta fritt utifrån det de associerat till när vi ställt frågorna och att sedan 

ställa följdfrågor. Detta har varit en medveten strategi, mycket för att på så sätt se om våra 

frågor har väckt samma tankebanor hos de intervjuade, vilket det inte alltid har. Eftersom vi 

inte har fått samma svar på de frågor som kan tänkas vara ledande kan det anses att detta 

problem inte har varit särskilt omfattande och därför inget som har påverkat validiteten i vårt 

resultat. 

 

Om ett resultat kan överföras till andra personer och situationer (och om det bedöms vara 

både reliabelt och ha validitet) generaliseras det. När det gäller intervjuforskning är en vanlig 

invändning att det finns för få intervjupersoner för att kunna generalisera till ett vidare 

sammanhang. Genom att snarare generalisera den kunskap som producerats i en specifik 
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intervju till andra relevanta situationer, istället för att generalisera i största allmänhet, kan 

denna problematik undvikas. Eftersom vår studie inte är baserad på ett slumpmässigt urval 

och att resultatet inte har kvantifierats kan det inte generaliseras statistiskt utan det är snarare 

en analytisk generalisering som är möjlig (Kvale och Brinkmann 2009:280–281). Analytisk 

generalisering handlar om att resultatet kan vara en vägledning för vad som kan ske i en 

annan situation och bygger på en analys av olikheter och likheter mellan de båda 

situationerna. Genom att argumentera och ge belägg för vårt resultat ger vi läsaren möjlighet 

att bedöma hållbarheten i studien (Kvale och Brinkmann 2009:282). I och med att denna 

undersökning är genomförd på en så unik organisation som Posten kan det tänkas att 

generalisering av resultatet till en annan typ av organisation som inte bedriver verksamhet 

inom samma område inte är möjlig. Trots att det finns andra företag som bedriver liknande 

verksamhet som Posten, är det troligt att det inte går att generalisera till dessa heller eftersom 

Posten som organisation är ett gammalt företag med en lång och speciell historia och kultur. 

Posten har haft ett monopol på postal verksamhet inom Sverige under många år vilket innebär 

att de konkurrerande företag som finns idag har en mycket kortare historia och tradition vilket 

gör att organisationerna blir svårjämförbara. Däremot kan det vara möjligt att generalisera 

från region Posten Örebro till andra regioner inom Posten Sverige. Detta eftersom Posten 

Sverige är ett mycket sammansvetsat företag som arbetar med processer så att verksamheten 

skall bedrivas enhetligt inom hela landet (Nyckelintervju 2010-11-09).  

 

 

5. Om företaget 
I detta avsnitt följer en beskrivning av Posten Norden AB, organisationen som studerats. 

Under en egen rubrik beskrivs Postkoncernens uppförandekod, ett dokument som ska 

förmedla Postens värderingar till de anställda och som kan ses som ett intressant tillägg till 

Scheins teori som till stor del handlar just om värderingar. 

 

Figur 2: Posten Nordens operativa struktur 

 

Baserad på bild från www.postennorden.com 
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Koncernen Posten Norden är ett av nordens största företag inom logistik och 

kommunikationstjänster. 2009 genomfördes en fusion mellan Posten Sverige och Post 

Danmark där 60 % av koncernen ägs av svenska staten och 40 % av danska staten. Koncernen 

har idag cirka 30 000 medarbetare och består av fyra affärsområden. Affärsområdena Breve 

Danmark och Meddelande Sverige utgör den traditionella postverksamheten, affärsområdet 

Informationslogistik består av Strålfors AB som bedriver informationslogistikverksamhet 

samt affärsområdet Logistik som handhar koncernens samlade logistikverksamhet. Sju 

koncernfunktioner är inrättade för koncernens ledning och samordning: Finans & Ekonomi, 

Kommunikation, Produktionsutveckling, Juridik, Business Information Service, HR och 

Affärsutveckling (Se figur 2) (http://www.postennorden.com). 

Posten Sverige har ett mångårigt arbete med olika verktyg och hjälpmedel bakom sig för att 

säkerställa och utveckla processer inom verksamheten, bland dessa återfinns ISO 9001, ISO 

14001 och Lean Production (Nyckelintervju 2010-11-09). Detta resulterade i att Posten 

Sverige erhöll USK, Utmärkelsen Svensk Kvalitet år 2000, denna utmärkelse ges till 

framgångsrika organisationer med syfte att framhäva förebilder inom organisationsutveckling, 

samt att hjälpa till att identifiera förbättringsmöjligheter inom organisationen 

(http://www.siq.se/UtmarkelsenSvenskKvalitet.php). 
 

Posten Norden använder sig av en uppförandekod vilken skall fungera som riktlinje för hur 

organisationen skall bedriva sin verksamhet (se punkt 5.1). Det är denna uppförandekod 

tillsammans med anställningskontraktet som utgör vägledningen gällande uppförande för 

anställda inom Posten Norden. Varje år genomförs en medarbetarundersökning vid namn 

VOICE för att identifiera styrkor och svagheter inom ledarskap och medarbetarskap inom 

Posten Norden. Ett annat led i arbetet med personal och verksamhetsprocesser är 

arbetsplatsträffar (APT) vilka genomförs allt från en gång/vecka till en gång/kvartal, beroende 

på frekvens avgörs möteslängden. På dessa träffar skall medarbetarundersökningens resultat 

diskuteras och bearbetas (Nyckelintervju 2010-11-09).  

Posten meddelande Sverige består av 10 regioner varav region Örebro är en av dessa. Denna 

region består av Västmanland, Södermanland, Värmland och Närke och har cirka 1800 

anställda. På Posten meddelande i Örebro (stad) arbetar 180 brevbärare och 20 administratörer 

(exklusive Posten logistik i Pilängen med 350 anställda) (Nyckelintervju 2010-11-09).  

Regionen är uppbyggd med en regionchef som ytterst ansvarig. Under denne finns en 

assistent till regionchefen och ansvariga för personal, ekonomi och processer på regional nivå. 

På en lägre nivå följer två ODR-terminalchefer, en i Karlstad och en i Västerås, två 

brevterminalchefer, en i Karlstad och en i Västerås, samt sex distriktschefer som ansvarar för 

varsitt disktrikt i regionen (Organisationsschema Posten Region Örebro). 

 

I skrivande stund pågår en förändring inom Posten Meddelande Sverige som går under 

namnet ”Brev 2010” som innebär framförallt en stor förändring för Postens brevbärare i fråga 

om arbetstid och arbetsbelastning. Brevbärarna arbetade förut på beting, vilket innebär att de 

fick gå hem efter avslutad postutdelningsrunda, oavsett hur längde de hade arbetat. Denna 

arbetstidsförmån har nu tagits bort. Tidigare har dessa spenderat närmare halva sin dag inne 

på kontoret för att sortera den post som skall delas ut, vilket inte längre blir nödvändigt i och 

med ny teknik som maskinellt sorterar posten åt brevbärarna. Detta leder till att brevbärarna 

istället får längre utdelningsrundor och mer tid ute än innan. Eftersom utearbete och 

postutdelning, antingen med bil eller med moped, är ett slitsamt arbete har denna förändring 

frambringat en del upprörda känslor bland Postens anställda (Nyckelintervju 2010-11-09). 

Denna förändring handlar om att utveckla och anpassa verksamheten utefter kundernas vanor 

och beteenden för att Posten fortfarande skall arbeta med kvalité och är en följd av den 

http://www.postennorden.com/
http://www.siq.se/UtmarkelsenSvenskKvalitet.php
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ständigt minskande brevvolymen i Sverige (Brev 2010 Story/Syfte). I initialskedet av denna 

förändring fick alla Postens kunder ett brev som meddelade den kommande förändringen och 

att tidpunkten för postens ankomst kunde komma att ändras (se bilaga 4). 

 

5.1 Postkoncernens uppförandekod 

Eftersom Scheins teori till stor del bygger på värderingar och förhållningssätt inom en 

organisation framstår Postkoncernens uppförandekod (2008) om företagets värderingar som 

ett intressant tillägg till analysen av denna uppsats resultat. 

 

Postkoncernens uppförandekod (2008) skall uttrycka Postens kultur och värderingar, det är 

således ett dokument som skall fungera vägledande för alla anställda inom Posten (2008:2). 

Målet med koden är att beskriva de viktigaste områdena för ansvarsfullt agerande enligt 

Posten (2008:1). Posten ägs av Svenska staten och således styrs den av statens ägarpolitik. 

Koden är upprättad för att säkerställa att de lagar och regler som berör Postens verksamhet 

efterlevs (2008:15). Uppförandekoden behandlar sex olika rubriker vilka är kunder, 

leverantörer och ombud, medarbetare, miljö, samhälle samt kodens tillämpning. 

Uppförandekoden tillsammans med Postens verksamhetssystem (PVS) ersätter tidigare intern 

regelstruktur med koncernpolicys, koncerninstruktioner och koncernanvisningar (2008:15). 

En avgörande framgångsfaktor för Posten är att de anställda utför sina arbetsuppgifter med 

hög kvalité och med kostnadseffektivitet vilket koden syftar till att upprätthålla. Vidare 

beskrivs vikten av att ha en gemensam syn på agerande för att kommunicera en positiv bild av 

Posten som ett ansvarsfullt företag (2008:2). Sammanfattningsvis bygger uppförandekoden på 

den enskilde individens goda omdöme och sunda förnuft (2008:16).  

 

6. Resultat och analys 
Nedan följer en redogörelse av det resultat som samlats in och som kommer att åskådliggöras 

i form av framförallt citat från intervjuerna, samt en analys av resultatet. Vi är medvetna om 

att många citat finns med i detta avsnitt, anledningen till detta är att citaten belyser samsyn 

respektive skillnader mellan intervjupersonerna. Våra två frågeställningarna analyseras 

parallellt och kontinuerligt i hela avsnittet. Analysen av artefakter utgår från det som nämnts 

om symboler och mer konkreta dokument i intervjuutskrifterna och som kan kopplas till den 

första nivån i teorin. Vidare är tillvägagångssättet liknande för att analysera de hyllade 

värderingarna. Där är utgångspunkten sådana värderingar som intervjupersonerna är 

medvetna om och som kan tänkas ha påverkan på uppfattning och handling hos de 

intervjuade, och som kan kopplas till den andra nivån i teorin. Till skillnad från vid analysen 

av artefakter och hyllade värderingar är det inte möjligt att leta efter citat som belyser de 

grundläggande antagandena konkret och ordagrant. Detta eftersom denna nivå utgörs av 

omedvetna uppfattningar och således inte kan uttryckas i klartext av de intervjuade. Därför 

syftar analysen av denna nivå till att finna underliggande antaganden hos de anställda som kan 

ses som grundläggande. 

 

6.1 Artefakter 

I de utförda intervjuerna synliggörs vissa artefakter, bland annat symboler och olika typer av 

dokument, mer frekvent än andra. Scheins teori säger att artefakter skall vara lätta att se och ta 

på, således bör dessa vara något som återkommer i samtal med organisationens medlemmar. 

Eftersom de identifierade artefakterna är återkommande i intervjuerna borde de vara mest 

relevanta för att kunna ge en bild av organisationskulturen och dess artefakter, således 

koncentreras analysen på dem. Den första artefakten handlar om Postens varumärke där 

flertalet ord som gul, blå, vinröd, bil, moped, cykel, brevlåda, uniform, logga och posthorn 
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inkluderas. Dessa ord har nämnts i svaren angående frågor om Postens symboler och har alltså 

att göra med sådant som hör till Postens framställning mot allmänheten. Nedan följer ett antal 

citat som belyser artefakten varumärke. 

 
 […]vi har ju ett varumärke som alltihopa det jag har pratat om kvalité och så, det ligger ju i 

postloggan och våra bilar och att se till att både kläderna är hela och rena, har prydliga kläder på 

sig och att bilarna är, inte ser alltför ruffiga ut och så. (Person A, ledande ställning ) 

Ja utåt är det väl de gula bilarna och gula mopederna. Våra uniformer, blått, det är klart ett tag 

körde vi ju med vinrött men nu är det ju blått. (Person C, brevbärare) 

Ja utåt är det ju naturligtvis våra gula bilar. Det är ju vårat varumärke och det är ju också, det har 

ju med kvalitén att göra att vi ser till att hålla dem rena och snygga och köra liksom, hålla 

hastigheter och så för ’oj där kommer Posten’. Våra gula lådor, är lika viktigt där att de inte är 

nedklottrade sådär utan det har ju brevbäraren som ansvar att rapportera om de ser stökiga ut. För 

det är ju också ett varumärke, en symbol, gula lådor och gula bilar och postmärke och så (Person 

D, ledande ställning) 

[…] när jag pratar varumärke […] pratar jag bemötande, rena brevlådor, bra anslag, snygga bilar, 

vi kör som folk eller vad det nu kan vara, snygga cyklar eller, snygga, men välvårdade. (Person F, 

ledande ställning) 

En självklar artefakt för alla företag är dess varumärke och det är även i detta fall en av de 

mest uppenbara och mest frekvent förekommande artefakterna. Eftersom artefakter tillhör den 

första nivån i teorin innebär det att dessa skall vara lätta att identifiera även om de kan vara 

svåra att tolka. De utgörs av konkreta företeelser så som symboler och objekt och är således 

något även intervjupersonerna kan relatera till och tala mycket om. På frågorna under temat 

artefakter är det framförallt varumärket och dess olika delar som har nämnts. Samsynen 

mellan intervjupersonerna är i denna aspekt mycket hög. Detta behöver inte ses som något 

uppseendeväckande då ett företag som Posten med en lång tradition och historia har ett 

mycket inarbetat varumärke med välkända symboler vilka är kända för samtliga anställda. 

 

Nästa artefakt som tydligt kommer fram är förekomsten av olika dokument, policys och 

processer inom Posten, sådant som anställda inom Posten använder sig av i sitt arbete. 

Självklart förekommer dokument inom alla organisationer, det är således inte unikt för Posten 

att dokument existerar. Tanken bakom denna artefakt handlar snarare om att vissa specifika 

dokument omnämnts som något speciellt väsentligt. Nedan följer ett antal citat som belyser 

artefakten dokument. 

Det finns ju trafiksäkerhetspolicy, det finns ju alkohol- och drogpolicy, alltså det finns policy på 

alla områden, jag tror inte att det finns något område som posten inte har policy på […] vi gör ju 

de här VOICE-mätningarna en gång om året. Man går igenom dem och ser vad det är vi kan 

förbättra och vad det är vi kan utveckla utifrån det[…] (Person A, ledande ställning) 

 Vi är alltså ISO-certifierade […] och det skall man ju kunna känna till, och där gör de ju sina 

nedslag och går ut och kollar att vi sköter det här[…] med sortering, källsortering […] (Person C, 

brevbärare) 

 Vi har ju checklistor för att tömma brevlådorna rätt, rätt tid och att alla brevlådor är tömda, måste 

man ju fylla i en checklista då. (Person D, ledande ställning) 

 […] vi har ju en hel webbplats av sådana där ’hur gör jag när jag ska…’. Så det finns ju, men 

oftast är det ju enklast att fråga någon, det är ju det man gör. (Person E, brevbärare) 
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Alltså vi kallar den uppförandekoden, att istället för tusen olika dokument så har vi en 

uppförandekod och då finns en liten skrift vad uppförandekod är och då handlar det om att vi inom 

produktion behöver diskutera etik och värderingar som en förlängning av det här […]processer är 

en jättehjälp men det är ändå människorna som någonstans skapar resultatet […] för finns det inte 

motivation på en arbetsplats så spelar det ingen roll vilka processer vi har […]( (Person F, ledande 

ställning) 

Något som framkommer ur intervjuerna är att Posten har ett mycket stort antal dokument och 

policys som förekommer mer eller mindre ofta bland de anställda, vilket även citatet från 

person A visar. Självfallet kan inte alla anställda inom Posten känna till alla policys men 

utifrån nyckelintervjun och intervjuerna med de i ledande ställning ges en uppfattning om att 

uppförandekoden är ett centralt dokument som flertalet anställda bör känna till, vilket även 

citatet från person F visar på. Ingen av brevbärarna nämnde detta dokument vid frågor 

angående regler eller förhållningssätt kring uppförande och beteende hos anställda inom 

Posten. Trots detta stämmer mycket av brevbärarnas tankar om uppförande och beteende 

överrens med vad som finns angivet i uppförandekoden (se vidare diskussion i punkt 6.2).  

 

Postens medarbetarenkät VOICE är en artefakt som majoriteten av intervjupersonerna 

beskriver i de olika intervjuerna. Här ses bland annat utifrån citatet från person A att de 

intervjuade förstår syftet med enkäten och anser att den fyller en funktion även om åsikterna 

skiljer sig något angående de åtgärder som skall följa av resultatet på enkäten. Alla anser inte 

att de tänkta åtgärderna genomförs som de borde. Att Posten är ett företag som arbetar med 

processer framstår tydligt eftersom detta är något de flesta beskriver i intervjuerna. Person E 

berättar om syftet bakom dessa processer och vart de anställda finner dessa. Person F talar 

däremot om processer som ett hjälpmedel även om resultatet beror på användaren av dem. 

 

Dock framträder en mindre grad av samsyn mellan intervjupersonerna på de olika 

anställningsnivåerna när det gäller en av aspekterna av artefakten dokument. Något som 

nämns frekvent, i något större utsträckning bland brevbärarna men även på ledningsnivå, är 

användningen av checklistor vilket även citatet från person D visar på. Detta kan tänkas bero 

på att checklistorna är dagligt och konkret förekommande i brevbärarnas arbete till skillnad 

från uppförandekoden som är mer allmän. Något som däremot inte är ett konkret dokument 

som brevbärarna använder sig av i verksamheten men som de ändå berör i intervjuerna är 

Postens ISO-certifieringar. Person C säger i sitt citat att dessa är något som vi och anställda 

inom Posten bör känna till. 

 

Sammanfattningsvis kan temat artefakter visa att de intervjuade har en samstämmig syn på 

Posten som varumärke, i och med att logga och färger tas upp som symboler vilka 

representerar denna artefakt. Vidare har Posten många olika dokument och policys, vissa 

förekommer mer i det dagliga arbetet än andra och där skillnader och likheter i vilka 

dokument som tas upp av de intervjuade kan ses. Även arbetet med processer är något som de 

intervjuade beskriver och således är medvetna om. 
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6.2 Hyllade värderingar 

I de genomförda intervjuerna urskiljs hyllade värderingar i områdena kvalité, beteende, 

förändring och lönsamhet. Eftersom även dessa värderingar är återkommande under 

intervjuerna liksom artefakterna, är det dem fokus ligger på. Dessa olika områden kommer att 

redogöras var för sig i det följande med kvalité som första område. 
 

Kvalité först och främst, det är väl en utav våra värderingar, är det någonting som vi lever på så är 

det kvalité. Det tror jag genomsyrar alla uppifrån och ända ut till nästan nyanställd brevbärare eller 

chaufför. Vi följer ju upp kvalitén väldigt mycket och det är ju så att vi inte kan konkurrera med 

priset med våra konkurrenter, utan vi måste konkurrera med kvalité. (Person A, ledande sällning) 

 

[…]det har ju varit kvalitén man jobbar med och man ska ju göra rätt från början […] alla ska ju få 

sin post rätt och riktigt och eftersändningar göras och det är ju målet, det är ju därför vi jobbar […] 

(Person C, brevbärare) 

 

Men det är kvalitén trots allt som är vårat varumärke, som jag vill att alla medarbetare skall känna, 

att man gör ett jättebra jobb och det är som sagt det vi är bäst på […] det är ju en röd tråd som 

finns, […] vilken nivå man än befinner sig så handlar ju otroligt mycket just nu om kvalité. 

(Person D, ledande ställning) 

 

Ja jag känner i alla fall, jag kan ju bara prata för mig själv, jag vill ju göra saker med kvalité […] 

det är något de trycker på centralt att kvalité skall försöka vara så bra som möjligt […](Person E, 

brevbärare) 

 

[…] alltså nånstans tror jag ändå värderingar handlar om att vi, hög kvalité, ’säkert som ett brev på 

posten’ att vi måste se till att få ut, alltså det är någon sorts grundvärdering. (Person F, ledande 

ställning) 

 

Enligt Scheins teori är hyllade värderingar inget som nödvändigtvis är omedvetet hos 

organisationsmedlemmar och behöver inte heller vara dokumenterat som artefakter oftast är. 

Kvalité framstår utifrån citaten ovan som en oerhört viktig och påtaglig hyllad värdering inom 

Posten och för dess anställda, oberoende av anställningsnivå, och således finns en samsyn 

kring denna värdering. Denna värdering framstår genom våra intervjuer inte heller som något 

nytt utan snarare som en värdering med lång historik och något som blivit en del av Postens 

tradition. Detta kan kopplas till det Schein menar, att värderingar kan ha en normativ och 

moralisk funktion eftersom de är så djupt rotade inom organisationen. Alltså kan det faktum 

att utföra sitt arbete med kvalité framstå som något som är moraliskt korrekt och således ha ett 

normativt syfte. Person A talar om kvalité som den viktigaste värderingen vilken denne även 

menar är genomgående i organisationen. Person F menar att detta handlar om någon form av 

grundvärdering. Även person D talar om kvalité på alla nivåer inom företaget, således är 

person A, F och D inne på samma spår. Person E utgår snarare från sig själv när denne talar 

om viljan att göra saker med kvalité men säger även att det är något som ledningen försöker 

implementera i organisationen. Citatet från person C visar att kvalité handlar om att göra rätt 

från början vilket även det framstår som en genomgående uppfattning. 

 

I materialet finns också många reflektioner och åsikter om en beteendevärdering, hur anställda 

inom Posten skall bete sig och uppträda både internt och externt. Flera av intervjupersonerna 

nämner att de är ”Postens profil” eller ”Postens ansikte” utåt och anser att det är en viktig 

faktor att ta hänsyn till i sin roll som anställd. 
 

Ja det är väl att vi ska göra rätt […] att vi delar ut post i rätt låda och tar rätt reklam till rätt 

postnummer […] att vi ska vara snabba […] och väldigt effektiva, allt ska effektiviseras hela tiden 

[…] det är ju att vara noggrann. Det är ju liksom, när det gäller alla liksom moment, så att det blir 

rätt, det tycker jag är viktigast [...] sen att vara trevlig mot kunder och ja, arga människor som 

kommer och klagar. (Person B, brevbärare) 
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[…] men man ska ju komma i tid och göra det man ska göra och ut och, det är ju att sköta sitt jobb 

och att vara rätt klädd och vara trevlig mot kunderna. (Person C, brevbärare) 

 

Sedan är det väl vissa kriterier som man behöver ha för att vara brevbärare liksom, det går ju inte 

att vara hur slarvig och så som helst […] ja det gäller ju att vara noggrann så är det ju […] sen 

måste man vara lite flink i fingrarna och lite rask i benen, det går inte annars, då hinner man inte 

med […] man måste ju vara artig och korrekt tycker jag och hjälpsam som jag sa. Det är ju ett 

serviceyrke liksom. (Person E, brevbärare)  

 

[…]vi vill ju naturligtvis att de ska vara serviceminded och ha ett bra bemötande då när de möter 

sina kunder […]varumärket skapas i alla små möten, hur ser bilen ut när brevbäraren kommer och 

åker förbi era hus? Kör han som en dåre så att ni är livrädda för barnens hälsa? Är den rentvättad? 

Har han uniform eller har hon uniform på sig? (Person F, ledande ställning) 

 

Att göra rätt framstår som en essentiell värdering när det gäller uppträdande och bemötande 

för Postens anställda, både för brevbärare och chefer. Även detta kan ses som norm- och 

moralskapande i enlighet med Scheins teori. Att göra rätt innebär flera saker, exempelvis 

säger person B att rätt post skall delas ut till rätt brevlåda och person E att det gäller att vara 

noggrann. Person F tar snarare upp hur brevbärare ska uppträda utåt mot kunder när denne 

säger att de skall vara serviceminded och ha ett bra bemötande, vilket även verkar vara något 

som denne anser ingå i Postens varumärke. Vidare nämner både person B och C att en 

brevbärare skall vara trevlig mot kunder vilket även kan anses hänga ihop med det person F 

nämner om att vara serviceminded. Om det faktum att göra rätt, oavsett aspekt, är en så pass 

viktig värdering hos de anställda inom Posten väcks frågan vad konsekvenserna av att inte 

göra rätt i så fall blir. Detta är något vi reflekterat över i efterhand, det hade kunnat vara 

intressant med en fråga i intervjuerna om konsekvenserna av att inte göra rätt. 

Att det är en förändring som pågår inom Posten är något som anställda inom Posten är högst 

medvetna om. Synen på denna förändring, vilken kan anses vara en relevant värdering 

eftersom den upprepas i samtliga intervjuer, skiljer sig mellan de chefer och brevbärare som 

intervjuats vilket citaten nedan visar. Denna skillnad är intressant eftersom att det är den 

första värderingen som visar en tydlig differens i uppfattningen mellan olika nivåer inom 

organisationen. I dessa citat är det relevanta synen på, och inställningen till, förändring 

oavsett vad förändringen som nämns i citaten handlar om.  

Trots att Posten är så stort så klarar man ändå av att göra de här förändringarna, och trots att vi då 

har personal som kanske har jobbat så länge och egentligen inte är så förändringsbenägna har man 

ändå lyckats med det. Det tycker jag är strålande i en sån här stor, alltså vi är 27 000 anställda, det 

är ju faktiskt en koloss att vända runt[...] organisationskulturen, att den sitter väldigt mycket i 

människorna och hur det tidigare har varit […] Det är ju inte så att det finns nån chef som går ut 

och gör förändring för att jävlas med sina medarbetare […](Person A ledande ställning) 

[…] och sedan då att vi får posten senare, det ingår ju också i nya organisationen så vi sitter ju och 

kör mycket när det är mörkt nu på vintern och så, och det är vi heller inte vana med, varken på 

moped eller bil att köra med [...] och alla tycker inte att det fungerar. (Person C, brevbärare) 

Men just nu tror jag brevbärarna upplever att all organisation blir tyvärr tajtare och tajtare och då 

upplever man nog ibland att man inte riktigt hinner med det där lilla extra som handlar om kvalitén 

[…] Brevbärarna förr jobbade ju på beting, när man hade gjort sitt fick man gå hem […] och det 

har ju naturligtvis varit en bit att vandra att förändra det [...]brevbärarna har ju haft samma jobb 

hela tiden men att det har skett förändringar i jobbet. (Person D, ledande ställning) 

Det är ju en väldigt stelbent organisation. Det är ju så gammalt statligt verk, väldigt stort, det tar ju 

mycket tid innan man får igenom några förändringar. Så är det ju tyvärr. (Person E, brevbärare) 
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Posten är en organisation med en lång historia och kan tänkas ha ett arv av statlig byråkrati 

och tröga förändringsprocesser vilket citatet från person E visar. Detta är något som kan anas i 

intervjuerna som en förutsättning och inställning eftersom de intervjuade, framförallt 

brevbärarna, ofta talar om förändring som något svårgenomförbart, negativt och 

problematiskt. Person C talar om den senaste organisationsförändringen i citatet ovan och 

uttrycker över lag i intervjun att flera brevbärare inte tycker att den fungerar tillfredställande 

för tillfället. Skillnaden i hur cheferna talar om förändring handlar om att de nämner 

förändring i mer positiva ordalag. Person A nämnde det fantastiska i att Posten, trots dess 

storlek och något mindre förändringsbenägna medarbetare, lyckas genomföra de förändringar 

den faktiskt gör. Dessa förändringar talar även person D om i citatet ovan och förtydligar i 

intervjun att brevbärarna har haft samma arbetsuppgifter även om utförandet av dessa har 

förändrats till skillnad från andra anställda inom Posten vars tjänster försvunnit under årens 

lopp. Person D menar att brevbärarna inte är de som genomgått störst förändring inom 

organisationen eftersom deras tjänster inte blivit avvecklade till skillnad från andra 

befattningar. 

Till sist identifieras en värdering om lönsamhet vilken även innefattar konkurrensförmåga och 

effektivisering. Denna värdering är starkt sammankopplad med tidigare värderingar som 

behandlats i denna uppsats. Detta eftersom att lönsamheten och konkurrensförmågan anses 

komma genom arbetet med beteende och kvalité samt vara en faktor av förändringsprocessen 

inom Posten.   

Ja sen är det ju så att, det här med lönsamhet och konkurrensförmåga och att konkurrensförmågan 

också ligger i att vi måste minska våra kostnader. Alltså vi konkurrerar ju med kvalité, det gör vi, 

men vi måste också konkurrera, kvalité kan inte kosta hur mycket som helst. (Person A, ledande 

ställning)  

 

[…]det är många som undrar ’varför sitter ni och kör två stycken för?’ ’man vet aldrig när ni 

kommer’[…] så en del tycker att det är konstigt […] men det är ju så, alltså Posten förlorade ju sitt 

monopol och då är det väl samma sak som med ICA och Konsum, att det finns två. (Person C, 

brevbärare)  

 

[…]ja det dras ju in, ja sparas pengar och hit och dit, det är väl ekonomin som känns viktigast[…] 

men så är det ju överallt[…] (Person E, brevbärare) 

[…] det är ändå tryggt här […] förut sa man att statens kaka är liten med säker, så var det då men 

nu ser man ju att klarar vi inte konkurrensen då åker man ju […] för det första så har vi lite 

vikande volymer, det är ju inga ras sedan vi fått full konkurrens via Bring till exempel som är ute 

och kör post också. (Person F, ledande ställning) 

Att Posten inte längre har monopol på postal verksamhet har resulterat i en ökad konkurrens- 

och lönsamhetsmedvetenhet inom Posten och denna medvetenhet verkar förekomma inte bara 

hos chefer utan också hos brevbärare. Som personerna C och E beskriver i sina citat ovan är 

konkurrensen något naturligt som en del av dagens samhällsstruktur. Det är således inte 

konkurrensen i sig som de ifrågasätter i citaten utan snarare på vilket sätt effektiviseringen 

och lönsamheten uttrycker sig i organisationen vilket visar sig i de icke citerade delarna av 

intervjuerna. Även citaten från personerna A och F uttrycker hur konkurrens numer är en 

vanligt förekommande och viktig beståndsdel i verksamheten som påverkar de anställda. 

Flera av de identifierade värderingarna kan kopplas till Postkoncernens uppförandekod (se 

punkt 5.1). Trots att ingen av brevbärarna nämnde denna uppförandekod på frågor kring 

policys och dokument angående beteende och uppträdande så talar de ändå om samma 

värderingar som finns förankrade i uppförandekoden. Exempelvis framgår det hur kvalité och 

kostnadseffektivitet framställs som en avgörande framgångsfaktor i uppförandekoden vilket 
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även kan kopplas till det intervjupersonerna nämnt om kvalité och lönsamhet. Även vikten av 

att bete sig rätt finns förmedlad via denna uppförandekod på samma sätt som 

intervjupersonerna talar om den. Denna samsyn kring värderingar kan vara ett resultat av att 

syftet med uppförandekoden är att sammanställa olika policys i ett och samma dokument för 

att minska mängden policys men även för att förenkla implementeringen av värderingar 

genom att arbeta med sunt förnuft. Det faktum att cheferna nämner arbetet med 

uppförandekoden som något viktigt medan brevbärarna inte nämner den alls, kan tyda på att 

implementeringen av denna kod inte nått längre än till chefsnivå. Detta behöver däremot inte 

vara ett speciellt stort problem eftersom att värderingarna som förmedlas genom koden trots 

allt framstår som förankrade hos brevbärarna i stor utsträckning. 

 

Sammanfattningsvis utifrån temat hyllade värderingar framgår det att kvalité återkommer 

flertalet gånger under varje enskild intervju. Således torde detta tyda på att kvalité är en stark 

och central värdering för anställda inom Posten oavsett anställningsnivå. Det spelar 

följaktligen ingen roll om det är brevbärare eller chef som uttalar sig om Postens värderingar, 

alla verkar vara eniga om att kvalité är fundamentalt. En annan viktig värdering som också 

fungerar normativt är den om beteenden vilken, enligt citaten, handlar om att anställda bör 

uppföra sig på ett sätt som både internt och externt är acceptabelt. En värdering som visar på 

en tydlig differens i synen på dess effekt är förändring, i och med att cheferna ser på 

förändring som något positivt medan brevbärarna snarare är mer negativt inställda. Den sista 

värderingen vi analyserat är en som kan tänkas ligga något mer i tiden eftersom att lönsamhet 

och konkurrensmöjligheter har blivit en del av alla företag i dagens samhälle. Detta visar 

citaten ovan på och även att de anställda verkar se detta som något nödvändigt och självklart. 

De hyllade värderingar som identifierats och analyserats ovan kan tänkas, i enlighet med 

Scheins teori, vara så pass vedertagna och allmänt accepterade att de är en del av Postens 

ideologi och att de på det viset även kan hänga ihop med ett identitetsskapande för 

organisationsmedlemmarna. En del av denna ideologi kan tänkas förmedlas via 

Postkoncernens uppförandekod i och med att den handlar om i stort sett samma värderingar 

som har identifierats ovan. Identitetsskapandet vidareutvecklas i kommande del om 

grundläggande antaganden.   

6.3 Grundläggande antaganden 

Denna nivå skall enligt teorin vara den svåraste att urskilja i en organisationskultur eftersom 

den handlar om omedvetna faktorer. Detta avsnitt skiljer sig från de föregående i och med att 

citaten i denna del väljs ut på grund av något bakomliggande snarare än vad som ordagrant 

står i dem, i och med att denna nivå handlar om en omedvetenhet om de grundläggande 

antagandena. Således borde det inte kunna finnas citat som visar ordagrant på de 

grundläggande antagandena. Det som kan tänkas tyda på något underliggande i form av 

grundläggande antaganden är synen på något som många nämner om sig själva som anställda 

inom Posten, alltså en form av identitetstillhörighet.  

En uppfattning om sig själva och andra anställda inom Posten som ”postisar” är något som 

återkommer i intervjuerna och kan liknas vid en form av identitetstillhörighet. Även 

yrkesstolthet är något som verkar finnas hos flertalet postanställda och som framträder i alla 

intervjuer. Detta även om de talar om denna yrkesstolthet i både positiva och något som kan 

tolkas som mer negativa ordalag. Som ”postis” känner de en samhörighet och gemenskap 

även om de inte känner varandra personligen. De nämner även att de som anställda inom 

Posten har ett ”posthjärta”, en ”postanda” eller en ”postsjäl”.  
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Men jag tycker att det finns en postenanda och jag tror de flesta, även om man nu tycker att man 

personligen har fått en del sämre, så tror jag att de flesta är väldigt stolta över att jobba på Posten 

och pratar väl om Posten […] och nu till jul kommer den (postenandan författarnas anm.) fram, 

verkligen. Då skall allt fram. (Person A, ledande ställning) 

 

[…] det är väl det som man känner då i det här läget att när man börjar med en ny organisation och 

de inte får den att funka då tar det ju på det här posthjärtat att man inte hinner med som man vill 

[…] (Person C, brevbärare) 

 

Det kallas posthjärta litegrann (skratt) […] att man försöker lösa saker liksom […] man försöker 

hjälpa kunderna liksom, försöker vara tillmötesgående sådär, är det någonting man kan lösa så 

fixar man det. Så är det ju liksom, är det någon gammal tant som inte får på teven då går man in 

och hjälper till om man vill, det har hänt. (Person E, brevbärare) 

 

[…]det finns någon sorts själ i Posten och den där kan ju vilken ledning som helst försöka ändra 

på, det är inte gjort i en handvändning för att vi kan ju med munnen lära oss några ord men 

beteenden och värderingar och attityder sitter ju oerhört djupt i oss, det är inget man ändrar hur 

som helst. (Person F, ledande ställning)  

 

Den ”postanda” som person A talar om i citatet ovan går att koppla till det ”posthjärta” som 

person E nämner i sitt citat. Det handlar om en stolthet i att arbeta på Posten och att göra rätt 

samt att göra det lilla extra för kunden som att hjälpa till med, för brevbärare, icke 

yrkesrelaterade sysslor. Person C menar att ”posthjärtat” kommer i kläm i den situation som 

råder idag med en omorganisation och därmed tidsbrist som en följd av denna 

omorganisation. Person F talar om en själ i Posten som inte är lätt att förändra då det är en 

värdering som sitter djupt i de anställda. Denna själ kan tänkas vara navet för både 

”postanda”, ”posthjärta” och identiteten som ”postis”.  Dessa benämningar ger en bild av en 

identitet som postanställd vilken förmedlar ett visst mått av yrkesstolthet. På så sätt kan detta 

tänkas vara ett grundläggande antagande eftersom att en identitet kan tänkas bestämma 

beteende, perception, tankar och känslor inom en organisation i enighet med Scheins teori (se 

vidare diskussion i nästa punkt).  

 

I och med att grundläggande antaganden skall vara svåra att uttyda väcks ett ifrågasättande 

huruvida detta kan vara ett antagande i den bemärkelsen teorin menar. Kanske är denna 

identitetstillhörighet ytterligare en hyllad värdering, men som här tolkas som ett 

grundläggande antagande? Krävs det djupare insyn i det företag som studeras än vad som sker 

i denna undersökning? Det kan även tänkas att denna identitetstillhörighet är det yttersta 

lagret av ett grundläggande antagande, att endast ytan har nuddats, men att det ändå är en 

aspekt av något som kan vara ett grundläggande antagande. Således kan resultatet anses vara 

ett intressant tillägg till den övriga forskningen kring organisationskultur och Scheins teori. 

 

6.4 Hur hänger de tre kulturnivåerna samman? 

Enligt Edgar H. Scheins teori om de tre nivåerna hänger dessa ihop genom att en förståelse 

krävs för alla tre nivåer för att en organisationskultur skall vara begriplig. Genom att endast 

studera en enskild nivå får inte forskaren en tillräcklig bild av organisationens kultur utan det 

fordras kunskap om alla nivåerna vilket även ger en bild av hur de är sammankopplade. Det 

grundläggande antagande som möjligtvis kan identifieras i denna studie handlar om en 

identitet som blir en del av de anställdas självuppfattning. Inom Posten utgörs denna identitet 

av att de anställda har ett hjärta, en själ och en anda som ”postis”. För en utomstående kan 

detta möjligtvis framstå som en yrkesstolthet, men det kan även tänkas att det finns något mer, 

något bakomliggande och djupt rotat som ger upphov till denna identitet. Vad detta 

bakomliggande kan vara finns det inget utrymme för i denna uppsats, dock kan det vara en 

intressant aspekt för vidare forskning om Postens organisationskultur. 
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Det som identiteten kan tänkas utgöras av är de hyllade värderingarna som existerar inom 

Posten. Med andra ord innebär ”postis” att de anställda, för att känna denna identitet, 

värdesätter kvalité, beteende, och lönsamhet som viktiga värderingar samt förändring som 

något oundvikligt. Alltså kan anställda inom Posten tänkas vilja utföra ett arbete med hög 

kvalité, bete sig på rätt sätt, acceptera förändring och anse att lönsamhetsaspekten är en 

självklarhet inom verksamheten. Detta i sin tur kan skapa en förståelse för artefakterna och 

betydelsen av dessa samt sammanhanget med de hyllade värderingarna inom företaget. 

Således kan varumärket, som en artefakt för Posten, fungera som en kvalitetsstämpel. 

Varumärket är något som skapas kontinuerligt och kräver således ständig vård och omsorg i 

form av att de anställda håller efter Postens tillgångar så som brevlådor och bilar samt agerar 

enligt Postens förhållningsregler. Dessa förhållningsregler finns i sin tur representerade i de 

dokument och policys, exempelvis uppförandekoden, som Posten har utarbetat. Det går 

således att se hur de grundläggande antagandena befästs i värderingar som ger upphov till de 

artefakter som representerar ett företag, men det går även att se hur artefakterna innehåller 

värderingar som skapas genom de grundläggande antagandena. Detta åskådliggörs genom 

figuren nedan (se figur 3).    

 

Figur 3: Hur kulturnivåerna ömsesidigt hänger samman 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapad av författarna för att förtydliga sammanhanget mellan nivåerna i teorin. 

6.5 Analys i relation till tidigare forskning 

Denna studie är utförd på samma sätt som studierna i de två artiklarna om tidigare forskning. 

Det vill säga att det tillvägagångssätt som används är intervjuer, att intervjupersonerna 

kommer från olika anställningsnivåer inom ett företag samt att Scheins teori ligger till grund 

för alla tre studierna. Det som däremot skiljer de två studierna åt i avsnittet tidigare forskning 

är synen på hur tillämpbar Scheins teori är i och med att den ena artikeln är mer kritiskt 

inställd än den andra (se punkt 2.2).  

 

I likhet med Baumgartners studie visar även denna undersökning att det är möjligt att 

identifiera artefakter och hyllade värderingar samt ge en skymt av ett grundläggande 

antagande inom en organisation, i detta fall Posten Örebro. Även Berrys studie visar på en 

möjlighet att urskilja artefakter och hyllade värderingar men visar däremot att det är 

Artefakter

Hyllade 
värderingar

Grundläggande 
antaganden
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problematiskt att urskilja grundläggande antaganden. Berry menar att detta beror på 

problemtiken kring att det är lättare att urskilja ett samband mellan artefakter och hyllade 

värderingar men däremot inte mellan hyllade värderingar och grundläggande antaganden. 

Detta eftersom grundläggande antaganden är så pass omedvetna och underliggande att de på 

så sätt inte går att uttyda. På så vis menar Berry att kulturnivåerna inte är sammanlänkande på 

det sätt som Schein hävdar. Det är anmärkningsvärt att Baumgartner inte har någon typ av 

kritisk reflektion kring Scheins teori och sitt resultat, speciellt eftersom att den tredje nivån i 

teorin är komplicerad att identifiera. 

 

Det är problematiskt att avgöra vilken av dessa studier vår undersökning liknar. Detta 

eftersom att ett grundläggande antagande identifierats men att detta antagande verkligen är 

grundläggande i den mening som Schein menar kan vara diskutabelt. Vidare kan säkerheten i 

resultatet angående det grundläggande antagandet vara något vag eftersom dessa 

grundläggande antaganden skall vara svåra att uttyda. Således har denna studie likheter med 

båda de artiklar som ligger till grund för den tidigare forskningen som behandlats i denna 

uppsats.  

 

7. Sammanfattande diskussion 
Analysen av nivån artefakter visar i denna studie en samsyn mellan intervjupersonerna, det är 

framförallt varumärket och förekomsten av olika dokument och policys som nämns. Åsikterna 

och tankarna om dessa artefakter och deras betydelse är enhetliga och framstår som en allmän 

uppfattning inom Posten Örebro.  Det som kan antyda på en differens är vilka dokument och 

policys som tas upp men denna differens visas framförallt mellan anställningsnivåerna. Detta 

kan ha sin förklaring i att personer i ledande ställning/chefer arbetar med andra dokument än 

vad brevbärarna gör. Således bör differensen bero på att de anställda nämnt de artefakter som 

förekommer oftast i deras vardag. 

 

Även analysen av nivån hyllade värderingar visar en stor samstämmighet mellan 

intervjupersonerna. Det som framstår som den främsta hyllade värderingen är kvalité något 

som alla intervjupersoner, oavsett anställningsnivå, talar om på samma sätt som en 

fundamental uppfattning inom Posten. Vidare finnes även en samstämmighet kring 

värderingar rörande beteende och uppförande hos de anställda, både utåt och inom företaget. 

Uppfattningen om lönsamhet och konkurrens som något självklart och nödvändigt för Postens 

överlevnad är något som samtliga intervjuade verkar vara eniga om. Som nämnts tidigare kan 

detta tänkas vara en självklar effekt av det samhälle med krav på lönsamhet som existerar 

idag. 

 

Den differens mellan anställningsnivåerna som går att urskilja inom hyllade värderingar är 

kring värderingen förändring. Skillnaden hos de intervjuade ligger främst i attityden till 

förändringar snarare än förändringar i sig. De i ledande ställning har en positivare uppfattning 

om förändring än brevbärarna vilka visar en mer negativ tendens till förändring. Det kan 

tänkas att detta beror på att de i ledande ställning har en helhetssyn på förändringsprocessen 

samt de bakomliggande orsakerna till denna, något som brevbärarna kanske saknar. Denna 

helhetssyn kan tänkas ligga till grund för den förståelse som krävs för att en individ skall 

kunna acceptera mer omfattande förändringar. Således kan det tänkas att möjligheten att ge en 

helhetssyn till alla anställda skulle kunna motverka denna dikotomi och således skapa en mer 

positiv inställning till förändring hos alla anställda. 
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Enligt Schein skall det vara svårt att urskilja ett företags grundläggande antaganden eftersom 

dessa inte är medvetna och således inte är omtalade bland anställda. Detta är även något som 

visat sig komplicerat i analysprocessen i denna studie. Det grundläggande antagande som 

möjligtvis kan urskiljas i denna studie handlar om en identitetstillhörighet. Resultatet av 

denna tendens att identifiera sig som ”postis” ger upphov till en känsla av att ha ett 

”posthjärta”, en ”postanda” eller en ”postsjäl”. Säkerheten i detta som ett grundläggande 

antagande kan diskuteras eftersom denna uppsats limiterade omfattning leder till en begränsad 

insyn i Postens verksamhet. Detta väcker frågor kring teorins tillämpbarhet på studier med 

denna ringa omfattning eller om det krävs större utredningsarbeten för att kunna säkerställa 

giltigheten i teorins tredje nivå. Det kan tänkas att en studie av denna omfattning hade kunnat 

säkerställa grundläggande antaganden med hjälp av observationer eftersom Schein 

förespråkar denna metod som betydelsefull. Vidare skriver dock Schein att då observationer 

är tidskrävande skall det även vara möjligt att genomföra forskning enligt hans modell endast 

med hjälp av intervjuer. Således bör inte avsaknaden av observationer vara avgörande för 

resultatet i denna studie, dock kan det tänkas att observationer kan vara till hjälp för att 

identifiera fler grundläggande antaganden. 

 

Så vad är det då som driver en brevbärare att varje dag, oavsett väder eller situation, leverera 

post till svenska hushåll och företag? Kan det vara ett resultat av Postens organisationskultur? 

Utifrån resultatet i denna uppsats lutar svaret mot ja, det är Postens organisationskultur som 

ger upphov till den känsla av plikt och ansvar som krävs för att en brevbärare skall kunna 

utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som förväntas.  

 

 

8. Slutsats 
Under nivån artefakter urskiljs Postens varumärke samt dokument och policys som 

huvudsakliga artefakter inom Posten Örebro. Samsynen på dessa artefakter som mest 

väsentliga är hög både bland brevbärare och personer i ledande ställning. De hyllade 

värderingar som identifierats inom Posten Örebro är kvalité, beteende, förändring och 

lönsamhet. Även inom denna nivå är samstämmigheten stor inom tre av de fyra hyllade 

värderingarna. En differens mellan anställningsnivåerna visar sig i värderingen förändring där 

de i ledande position har en mer positiv inställning än brevbärarna till förändringar inom 

verksamheten. Det går således att konstatera att artefakter och hyllade värderingar utan större 

svårigheter har identifierats i enlighet med Scheins teori i denna uppsats. 

 

Däremot är identifieringen av grundläggande antaganden något mer problematisk än de två 

första nivåerna, trots detta visar sig ändå en tendens till ett grundläggande antagande. Detta 

antagande handlar om en identitetstillhörighet som anställda inom Posten, oavsett 

anställningsnivå, ger uttryck för. Dessa tre nivåer kan således sammantaget ge en tydlig bild 

av en organisations kultur och hur nivåerna hänger samman och är beroende av varandra. Det 

kan alltså konstateras att Scheins teori är möjlig att använda för att beskriva Posten Örebros 

organisationskultur. Arbetet med att identifiera en organisationskultur utifrån Scheins teori 

resulterar slutligen i konstaterandet att organisationskulturen inom Posten Örebro i mycket 

hög grad är homogen mellan olika avdelningar och anställningsnivåer. 

 

 

 

 

 



  

28 
 

9.  Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Denna uppsats har tydliggjort och analyserat en organisationskultur och hur den tar sig uttryck 

inom Posten Örebro utifrån Edgar H. Scheins teori om de tre kulturnivåerna. Vidare har även 

homogenitetsaspekten mellan olika avdelningar och anställningsnivåer undersökts. Utifrån 

slutsatsen att artefakter och hyllade värderingar utan större problem kan identifieras, medan 

grundläggande antaganden är betydligt svårare att identifiera, väcks funderingar kring 

möjligheten att i större utsträckning precisera kriterierna för den tredje nivån. Detta skulle 

kunna vara ett uppslag för vidare forskning rörande Scheins teori och på så sätt göra den 

något mer användarvänlig. Vidare kan det tänkas att fortsatt forskning kring Scheins teori kan 

handla om hur tillämpbar den är sett ur en organisations synvinkel. Går Scheins teori endast 

att använda för att identifiera en organisationskultur, eller kan den även användas för att skapa 

och forma kulturen inom en organisation? Det vill säga, kan teorin vara ett hjälpmedel för 

styrning av en stor organisation och på så sätt även gynna organisationens medlemmar? 

 

Vidare kan det tänkas att valet av studieobjekt, det vill säga Posten, har påverkat denna 

studies resultat i och med Postens unika situation. Posten är ett före detta statligt bolag med en 

lång tradition av postal verksamhet. Det är även ett stort, nationellt företag och detta 

sammantaget ger Posten en specifik och unik karaktär som kan tänkas vara särskiljande 

gentemot andra organisationer. Således kan ett annat studieobjekt ge ett annorlunda resultat 

vid nyttjandet av Scheins teori och även graden av homogenitet inom organisationen. Även 

detta kan ses som ett upplägg för vidare forskning, hur en organisations särprägel påverkar 

utfallet av en undersökning som sker utifrån Scheins teori. 

 

Den metodologiska reflektion vi redan berört i uppsatsen handlar om huruvida intervjuer som 

enda metod kan ersätta observationernas betydelse i syfte att synliggöra en 

organisationskultur. Det kan tänkas att detta resultat hade varit annorlunda om det 

kompletterats med observationer, även om Schein menar att intervjuer är en fullgod metod i 

användandet av hans teori. Vidare skulle det kunna tänkas att fler intervjuer hade stärkt de 

slutsatser vi konstaterat eftersom materialet i sådant fall hade varit av en mer omfattande 

karaktär.  

 

Något som kan ses som uppseendeväckande i resultatet är den höga grad av homogenitet som 

visas inom Posten Örebro. Detta eftersom Posten är en stor organisation vilket borde sänka 

graden av samstämmighet snarare än att höja den. En bidragande faktor till denna 

homogenitet kan tänkas vara det faktum att många inom Posten har varit anställda under 

större delen av sitt yrkesverksamma liv, något som bidrar till ett identitetsskapande och 

således internalisering av Postens värderingar. 
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Bilaga 1 Intervjumall brevbärare 

Bakgrund 

- Ålder  

- Anställningstid 

- Karriär inom företaget 

- Arbetsuppgifter/Befattning 

- Vad innebär organisationskultur för dig? 

- Vad innebär värderingar för dig? 

Artefakter 

- Hur skulle du beskriva Posten som organisation?  

 Vilka särdrag skulle du framhäva hos organisationen? Vad är typiskt? 

- Vad i miljön på din arbetsplats kan tänkas vara en typisk symbol/kännetecken för 

Posten? 

 Vilken betydelse har dessa symboler? 

- Vad finns det för policys och regler för de anställda inom Posten? 

 Hur resonerar du kring dem? Hur får man tag i dem? 

Värderingar 

- Vad har Posten för värderingar och mål? 

 Hur resonerar du kring dem? 

- På vilka sätt försöker Posten överföra värderingar till dig? 

- Vilka värderingar anser du att ledningen och de andra anställda lägger störst vikt vid i 

den här organisationen?  

 Hur kommer de till uttryck?  

 I vilken grad förekommer dessa värderingar även hos er brevbärare? 

- Hur är förhållandet mellan anställda och ledning inom Posten? Konflikt/harmoni? 

- Hur arbetar ni med organisationens kultur?  

- Tycker du att ni har en gemensam kultur där alla ingår? 

Grundläggande antaganden 

- Hur uppför sig brevbärarna? 

- Hur bör en brevbärare uppföra sig? 

- Finns det en yrkesstolthet bland brevbärarna? Hur uttrycker den sig? 

Övrigt 

- Finns det något att tillägga? Något annat vi bör veta? 

 



  

 
 

Bilaga 2 Intervjumall ledning 

Bakgrund 

- Ålder 

- Anställningstid 

- Karriär inom företaget 

- Arbetsuppgifter/Befattning 

- Vad innebär organisationskultur för dig? 

- Vad innebär värderingar för dig? 

Artefakter 

- Hur skulle du beskriva Posten som organisation?  

 Vilka särdrag skulle du framhäva hos organisationen? Vad är typiskt? 

- Vad i miljön på arbetsplatsen kan tänkas vara en typisk symbol för Posten? 

 Vilken betydelse har dessa symboler? 

- Vad finns det för policys och regler för de anställda inom Posten? 

 Hur resonerar du kring dem? Hur får man tag i dem? 

Värderingar 

- Vad har organisationen för värderingar och mål? 

 Hur resonerar du kring dem? 

- Vilka värderingar anser du att ni lägger störst vikt vid i den här organisationen?  

 Hur kommer de till uttryck?  

 I vilken grad förekommer dessa värderingar inom organisationen? 

- På vilka sätt försöker Posten implementera värderingar till de anställda? 

 Fungerar det? 

- Hur är förhållandet mellan anställda och ledning inom Posten? Konflikt/harmoni? 

- Hur arbetar ni med organisationskulturen?  Tankar och strategier? 

- Tycker du att ni har en gemensam kultur där alla ingår? 

Grundläggande antaganden 

- Hur uppför sig anställda hos Posten? 

- Hur bör en anställd hos Posten uppföra sig? 

- Finns det en yrkesstolthet bland anställda hos Posten? Hur uttrycker den sig? Är det 

skillnad mellan olika befattningar? 

Övrigt 

- Finns det något att tillägga? Något annat vi bör veta? 

 



  

 
 

Bilaga 3 Informationsbrev 

 

Hej 

 

Vi är två studenter som läser personalvetarprogrammet på Örebro Universitet. Nu i höst 

skriver vi vår c-uppsats i sociologi och socialpsykologi med inriktning mot organisation och 

arbetsliv, och uppsatsen ska handla om organisationskultur. Vi kommer att göra vår 

undersökning på Posten i Örebro för att försöka karaktärisera organisationskulturen utifrån en 

given teori, med fokus på värderingar inom organisationen. Vi vill intervjua anställda från 

olika avdelningar inom Posten för att få en helhetsbild av de anställdas syn på värderingar och 

organisationskultur. 

Vi skulle vara tacksamma om Du ville ställa upp på en intervju med oss. Intervjun tar max en 

timme, tidpunkt och plats enligt överenskommelse. Intervjun är frivillig, deltagarna kommer 

att avidentifieras och materialet kommer att hanteras konfidentiellt för att inga obehöriga ska 

kunna ta del av det.  

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Ylva Lillhager 073-908 56 72, lylva@hotmail.com 

Helena Gode Sivgren 
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Bilaga 4 Info om brev 2010 

 

 xx xxxxx                                                                            
  

 

Från och med den xx-xx-xx-xx kommer din post 
något tidigare än idag. 
 

För att Posten även i framtiden ska kunna dela ut post över natten varje 
vardag till alla Sveriges hushåll och företag med bibehållen hög kvalitet, 
måste vi ständigt utveckla och anpassa verksamheten efter våra kunders 
vanor och beteenden. 
 
Vi anpassar brevhanteringen efter hur många brev som skickas. De 
senaste årens minskningar av brevvolymerna innebär bland annat att 
Posten kontinuerligt behöver justera brevbärarnas utdelningsturer. 
 
Precis som idag börjar postutdelningen redan på morgonen, men jag 
delar ut post under lite längre tid. När du får din post beror precis som 
idag på var längs utdelningsturen du bor. 
 
Du är alltid välkommen att kontakta Kundtjänst om du har frågor om din 
postutdelning, se telefonnummer här nedanför. 
 
Med vänlig hälsning 
Din brevbärare 
 
 
 
 
 
 
 
Privatkunder 020–23 22 21 • kundtjanst.privat@posten.se 
Företag brev 020–23 22 20 • kundtjanst.meddelande@posten.se 
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