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ABSTRACT 

The purpose of this essay is to examine experiences and needs of organizational culture 

among warehouse employees at a specific workplace. The purpose is also to investigate the 

managers’ view of organizational culture and if organizational culture can be used as a tool to 

motivate and promote job satisfaction among warehouse employees. To fulfill this purpose we 

use the following questions: 

 Which aspects of organizational culture can we identify within the company? 

 How do these aspects affect the motivation and job satisfaction of warehouse em-

ployees at their workplace? 

We use a qualitative research method to collect empirical data. Using sociological and social 

psychology theories we answer the questions based on seven interviews with managers and 

warehouse employees at a warehouse in central Sweden. 

The results show that the management’s work with the identified aspects of organizational 

culture resembles the theories where the organizational culture is seen as a management strat-

egy. However, these cultural aspects are not perceived in the same way by the warehouse em-

ployees. This, in turn, has a negative effect on motivation and job satisfaction. The employees 

are motivated by a strong unity among workers and job satisfaction, which can be promoted 

through the creation of a culture where leaders value the relationships and communication at 

all levels of the organization. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lagermedarbetares upplevelser och behov av orga-

nisationskultur på en specifik arbetsplats. Syftet är även att undersöka chefernas syn på orga-

nisationskultur och hur organisationskulturen kan användas som ett verktyg för att främja 

motivation och trivsel bland de anställda. För att uppfylla detta syfte använder vi oss av föl-

jande frågeställningar: 

 Vilka organisationskulturella aspekter kan vi identifiera i företaget? 

 Hur påverkar dessa aspekter lagermedarbetarnas motivation och trivsel på arbetsplat-

sen?  

Vi använder en kvalitativ undersökningsmetod för insamling av empirisk data. Med hjälp av 

sociologiska och socialpsykologiska teorier besvarar vi frågeställningarna utifrån sju intervju-

er med chefer och lagermedarbetare på ett centrallager i Mellansverige. 

Resultatet visar att ledningens arbete med de organisationskulturella aspekterna vi identifierat 

visar likheter med de teorier där organisationskulturen är en del av en ledningsstrategi. Dock 

upplevs inte dessa kulturella aspekter på samma sätt bland lagermedarbetarna, vilket leder till 

att motivationen och trivseln på arbetet påverkas negativt. Lagermedarbetarna motiveras av en 

god sammanhållning och god trivsel, vilket kan främjas genom skapandet av en kultur där 

ledarna värderar relationer och kommunikation mellan organisationens alla nivåer. 

 

Nyckelord: organisationskultur, socialisation, motivation, trivsel, lagerverksamhet
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1. INLEDNING 

I detta kapitel presenteras en inledning till problemområdet, syfte och frågeställningar samt 

undersökningens avgränsning och uppsatsen disposition. 

  

1.1 Inledning och problemområde 

Organisationskultur är ett begrepp som är aktuellt i många sammanhang. Dels som en del av 

modern organisationsteori, men det är även ett begrepp som många företagsledare använder 

sig flitigt av i praktiken. De kanske mest omtalade exemplen på starka och tydliga organisa-

tionskulturer finns i företagen Google och Ingvar Kamprads IKEA. Båda dessa företag har 

starka värderingar som tydligt förmedlas till de anställda, som kretsar kring kreativitet, flexi-

bilitet, hållbarhet och internrekrytering till högre tjänster (Clegg m.fl 2008, Forslund 2009).  

Ett av många perspektiv på organisationskultur kallas av Alvesson & Berg (1992) för före-

tagskultur. Begreppet blev populärt under 1980-talet, och präglas av synen på kultur som ett 

system som verkar vid sidan av organisationens administrativa och ekonomiska system. An-

hängare av detta perspektiv tar avstånd från uppfattningar om kultur som en metafor eller ett 

abstrakt koncept, och menar att kulturen är ett konkret objekt som kan mätas, kontrolleras och 

styras. Detta perspektiv betonar också att organisationens grundare och ledning har stora möj-

ligheter att skapa en kultur som bidrar till företagets framgångar. Målet är att bygga upp en 

struktur av normer som styr personalens beteende enligt företagets strategi och uppställda 

mål, vilket anses innebära en konkurrensfördel. Enligt Alvesson & Berg (1992) är två av de 

mest kända författarna inom detta perspektiv Peters & Waterman, som gjorde företagskultur 

till ett populärt begrepp genom sin bok På jakt efter mästerskapet (1982).  

Organisationskultur framställs ofta som något som finns och fungerar i alla organisationer, 

men är det verkligen så? Det sägs bland annat att vissa yrken, exempelvis polis- och läkaryr-

ket, har en stark inneboende kultur som delvis tillägnats genom en formell utbildning. Denna 

kultur kan skapa en sorts yrkesidentitet som är oberoende av en specifik arbetsplats (Schein 

2010). Det är därför intressant att undersöka hur en kultur kan se ut i en organisation där med-

lemmarna inte behöver någon högre utbildning för att utföra arbetet. Kultur har i tidigare 

forskning visat sig ha ett samband med prestation och effektivitet (se t.ex. Garmendia 2004, 

Fraser m.fl. 2002), men fokus ligger ofta på ledningens mål och hur kulturen kan användas för 

att uppnå dessa. Det talas inte lika ofta om de anställdas behov av organisationskultur eller 

hur ett sådant behov kan uttryckas, vilket vi vill undersöka i denna uppsats.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lagermedarbetares upplevelser och behov av orga-

nisationskultur på en specifik arbetsplats. Syftet är även att undersöka chefernas syn på orga-

nisationskultur och hur organisationskulturen kan användas som ett verktyg för att främja 

motivation och trivsel bland de anställda. För att uppfylla detta syfte har vi formulerat följan-

de frågeställningar: 

 

 Vilka organisationskulturella aspekter kan vi identifiera i företaget?  

 Hur påverkar dessa aspekter lagermedarbetarnas motivation och trivsel på arbetsplat-

sen?  
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Med hjälp av dessa frågeställningar vill vi ge en bild av vilken betydelse organisationskultu-

ren har för organisationens medlemmar och då främst för de anställda som befinner sig på den 

hierarkiska nivå som ligger längst bort från företagets ledning. 

 

1.3. Avgränsningar  

Studien avgränsas till lagermedarbetare och högre chefer på ett företag i Mellansverige. Vi 

vill främst analysera kulturen bland lagermedarbetarna, som inte delar en gemensam yrkes-

identitet som tillägnats genom en formell eller högre utbildning. Dessa medarbetare befinner 

sig längst bort från ledningen i den hierarkiska pyramiden, men är även fysiskt åtskilda från 

de flesta av sina överordnade. Det är dock nödvändigt att kartlägga de högre chefernas syn på 

och arbete med organisationskultur i företaget för att förstå lagermedarbetarnas berättelser. På 

företaget finns även inhyrd personal, men dessa individer ingår inte i vår undersökning efter-

som ingen av dessa anställda anmälde sitt intresse för att deltaga i undersökningen. Vi har 

utgått från Scheins teori om organisationskulturens beståndsdelar, men därefter har vi till stor 

del låtit vårt empiriska material avgöra vilka teorier och synsätt som används i studien, vilket 

innebär att andra teorier och synsätt inte representeras. 

 

1.4. Disposition 

Kapitel ett innehåller inledning och problemområde där temat för vår uppsats tas upp. Detta 

avsnitt följs av uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. I kapitel två behandlas 

den kvalitativa metod som använts för att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet. Ka-

pitlet innehåller även de tillvägagångssätt vi använt oss av för att undersöka de organisations-

kulturella aspekterna och lagermedarbetarnas upplevelser av motivation och trivsel utifrån 

dessa aspekter. Kapitlet berör även ämnen som urval, intervjuguide, etiska överväganden, 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. En diskussion rörande metoderna förs genom hela 

detta avsnitt. I kapitel tre presenteras fyra artiklar som behandlar ämnet organisationskultur 

och dess förhållande till medlemmarna och verksamheten. Detta kapitel kallar vi för tidigare 

forskning. I kapitel fyra redogör vi för den teoretiska referensram som använts i analysen och 

som består av tre avsnitt - organisationskulturens beståndsdelar, socialisation samt ledarens 

roll i organisationskultur och motivation. Kapitel fem, resultat och analys, består av två 

huvuddelar. Den första delen innehåller en presentation av företaget och en analys av företa-

gets arbete med organisationskultur. Den andra delen är en analys av lagermedarbetarnas upp-

levelse av arbetsplatsens kultur, socialisation samt motivation och trivsel. I kapitel sex redovi-

sas våra slutsatser där vi besvarar de två frågeställningarna utifrån resultat och analys. I det 

sjunde och avslutande kapitlet presenterar vi våra egna reflektioner kring studien.   
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2. METOD 

I detta kapitel presenteras den metod och det tillvägagångssätt vi använt oss av för att genom-

föra undersökningen. Vidare diskuteras det urval som ligger till grund för studien, intervju-

guidernas utformning och hur intervjuerna genomförts. Slutligen behandlas etiska över-

väganden samt studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

2.1. Val av metod 

Vi använde oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att fånga det som Halvorsen (1992) 

kallar för mjukdata. Vi utgick från ett deduktivt tillvägagångssätt (Danermark m.fl. 2003) i 

den meningen att vi använde oss av en på förhand preciserad problemformulering med tydliga 

frågeställningar utifrån Scheins teori om kulturens beståndsdelar, och samlade därefter in re-

levanta intervjudata utifrån dessa. Det är dock inte en renodlad variant av en deduktiv forsk-

ningsansats, då vi inte formulerade hypoteser utifrån de teorier som används. Vi lät även det 

empiriska materialet styra valet av resterande teorier, vilket kan innebära att undesökningen 

även har drag av en induktiv forskningsansats (ibid.). Att använda intervjuer som datainsam-

lingsmetod ansåg vi var det bästa sättet att fånga de kvalitativa data som behövdes för att be-

svara frågeställningarna. Om vi hade haft mer tid på oss att genomföra undersökningen hade 

observationer av arbetsplatsen (Halvorsen 1992) med stor sannolikhet varit ett bra komple-

ment, eftersom vissa aspekter av organisationskultur kan vara svåra att få grepp om i samtal 

med de anställda. Dock har vi under våra besök på arbetsplatsen försökt vara uppmärksamma 

på olika visuella uttryck för företagets kultur. 

 

2.2. Förberedelser och tillvägagångssätt 

Den första kontakten med företaget gjordes via telefon och e-post med en av produktionsle-

darna på företagets centrallager. Därefter kontaktades koncernens chef för Human Resources 

(HR) och centrallagrets produktionschef angående deltagande i varsin intervju. Ett informa-

tionsbrev (se bilaga 1) till lagermedarbetarna skickades till produktionschefen som satte upp 

detta på lagrets anslagstavla. I brevet fanns kontaktuppgifter till oss för de som ville anmäla 

sig. En vecka efter att informationsbrevet sattes upp hade ingen ännu anmält sig och vi bifo-

gade därför en anmälningslista till det ursprungliga brevet med förhoppningen att fler då skul-

le anmäla sig. Efter ytterligare en vecka hade endast en person anmält sig och då beslutade vi 

oss för att åka till arbetsplatsen och söka upp personer som var intresserade av att deltaga. När 

vi själva kunde vara på plats och besvara olika frågor från de anställda var det tydligt att det 

fanns en osäkerhet kring vad intervjuerna handlade om och hur de skulle genomföras. Under 

vår rundvandring hittade vi trots allt ytterligare fem anställda som anmälde sitt intresse för att 

deltaga i intervjuerna.  

 

2.3. Urval 

Det slutliga urvalet består av sju personer, varav fem är lagermedarbetare, en är HR-chef för 

hela koncernen och en är produktionschef på lagret. Tyvärr hade en av intervjupersonerna inte 

möjlighet att lämna sitt arbete vid den tid som intervjun var inbokad och vi hade inte heller 

någon möjlighet att boka in en ny tid. Detta innebar att vårt urval minskade från sex till fem 

lagermedarbetare. HR-chefen intervjuades på grund av dennes insyn i det övergripande arbe-

tet med personalfrågor och organisationskultur i verksamheten, och produktionschefen inter-

vjuades då vi ansåg att denne var en intressant länk mellan ledningen och de anställda. Vi 
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gjorde därmed ett medvetet och preciserat urval gällande de chefer vi ville intervjua, för att 

försäkra oss om att vi fångade organisationens arbetsmetoder och hur de förmedlas till de an-

ställda. Ett problem som vi upptäckte under intervjuerna var att mellancheferna på lagret hade 

en större roll i förmedlingen av kulturen än förväntat. Vi är medvetna att detta kan ha påverkat 

resultatet eftersom vi inte valde att intervjua dessa personer. 

Ett problem som diskuterats ovan var att hitta deltagare bland lagermedarbetarna. Informatio-

nen hade inte nått fram på det sätt vi önskat, vilket kan ha berott på otydlighet i informations-

brevet, ointresse eller en rädsla för att uttrycka åsikter om arbetsgivaren. Det slutliga urvalet 

gjordes under en specifik dag samt vid en tidpunkt då två arbetsskift överlappade varandra, 

och det enda kravet var att de som deltog i undersökningen hade arbetat i minst sex månader. 

De första sex lagermedarbetare som anmälde sitt intresse på plats var också de vi valde ut för 

intervjuerna. Urvalet blev därmed ett tillfällighetsurval (Halvorsen 1992), och vi kan därmed 

inte vara säkra på hur representativt vårt urval är för hela gruppen. De som inte var närvaran-

de under den dagen fick heller ingen chans att deltaga.   

 

2.4. Intervjuguide 

Vi skapade två separata intervjuguider, där den ena anpassades till cheferna och den andra till 

de anställda. Dessa två grupper ansågs ha olika typer av kunskap om företagets verksamhet 

och olika perspektiv på ämnet vi undersöker. Det var därför viktigt för oss att ställa frågor 

som var relevanta för respektive grupp. Intervjuguiderna byggdes upp utifrån olika teman med 

ett antal punkter under varje tema som vi ville beröra under samtalet, vilket innebär att vi 

genomförde halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009). De teman vi skapade i 

lagermedarbetarnas intervjuguide handlade om arbetets utformning, relationen till arbetskam-

rater och chefer samt deras övergripande bild av företaget. Även chefernas intervjuteman be-

rörde arbetet på lagret, relationen till de anställda och chefernas bild av företaget, men också 

frågor kring deras syn på och uppfattning av organisationskulturen i företaget och i det dagli-

ga arbetet. Vår ambition var att använda en så kallad tratteknik (ibid.) där vi ville få informa-

tion om de anställdas upplevelser av organisationkulturen utan att ställa direkta frågor om 

kultur. Vi ansåg att användning av begreppet i sig kunde försvåra samtalet då intervjuperso-

nerna inte nödvändigtvis har en uppfattning om dess betydelse och definition. Vi utgick därför 

från den definition av organisationskultur som presenteras i teorikapitlet, och ställde frågor 

kring olika aspekter som ingår i begreppet. Vi använde oss även av begreppet företagsanda i 

en av frågorna, då vi ansåg att detta begrepp är enklare för medarbetarna att relatera till och 

förstå innebörden av. Intervjuerna med cheferna avslutades däremot med mer direkta frågor 

kring hur de beskriver organisationskultur och vad den kan användas till. Dessa frågor ställdes 

för att fånga företagets arbete med kultur och se om det utgör en viktig del av verksamheten.  

Intervjuguiderna presenteras i bilaga 2 och 3.  

 

2.5. Intervjuer 

Vi genomförde en provintervju med en lagermedarbetare några dagar innan de övriga inter-

vjuerna, men denna ingick inte i vårt analysmaterial. Provintervjun gjordes för att se om våra 

frågor var förståeliga och om de var relevanta för att besvara våra frågeställningar. Utifrån 

denna modifierades intervjuguiderna till en viss del, men det påverkade framför allt våra egna 

tankar kring de teman vi använt oss av och vilka följdfrågor som kunde bli aktuella under 

samtalet.  
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Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum där vi inte kunde störas av ljud eller andra perso-

ner. Eftersom vi båda var relativt oerfarna intervjuare genomförde vi alla intervjuer tillsam-

mans. Vi hoppades att på detta sätt förbättra vår intervjuteknik och våra chanser att fånga upp 

så mycket värdefull information som möjligt utifrån undersökningens syfte och frågeställ-

ningar. Varje intervju inleddes med en orientering (Kvale & Brinkmann 2009) där vi kortfat-

tat förklarade syftet med intervjun, talade om att samtalet skulle spelas in samt förtydligade att 

personens anonymitet skyddas genom hela processen. Deltagarna gavs också möjlighet att 

ställa eventuella frågor. Vi lämnade ut ett missivbrev (se bilaga 4 och 5) till alla deltagare 

innan intervjuerna, med information om syftet samt kontaktuppgifter till oss om de i efterhand 

ville ändra eller stryka vissa svar. Intervjuerna har sedan transkriberats ordagrannt för att i 

möjligaste mån undvika missuppfattningar och underlätta analysarbetet. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) är det en fördel om två personer skriver ut samma intervjuer, för att se om 

utskrifterna matchar varandra eller om olika tolkningar av materialet görs. Vi hade dock inte 

tillräckligt mycket tid för att genomföra detta, men vi hjälptes åt att lyssna på olika avsnitt ur 

intervjuerna som var svåra att uppfatta. Under analysarbetet upplevde vi att vår begränsade 

erfarenhet av intervjusituationen inneburit att vi i vissa fall inte följde upp intervjupersonernas 

svar tillräckligt. I efterhand kan vi se att några av svaren vi fått under intervjuerna kräver yt-

terligare utveckling eller förklaring. I de fall då vi inte varit säkra på svarens betydelse har vi 

uteslutit dem från analysen.  

Under analysarbetet har vi kategoriserat intervjudeltagarnas svar utifrån våra frågeställningar 

och med hjälp av de teorier vi valt att använda. De olika kategorierna är kulturens beståndsde-

lar, socialisation, ledarnas roll i kulturarbetet samt motivation och trivsel. Utifrån denna upp-

delning har vi fått en möjlighet att upptäcka likheter och skillnader i intervjupersonernas be-

rättelser och åsikter kring dessa frågor.  

 

2.6. Etiska överväganden 

Vi utgår i detta avsnitt från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. I denna presenteras fyra huvudkrav – informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

deltagare i undersökningen ska informeras om undersökningens syfte och deltagarnas uppgift 

i projektet, samt upplysas om hur och var resultatet kommer publiceras. Detta krav anser vi 

uppfyllt genom den information vi lämnat i de inledande informationsbreven och de missivb-

rev som lämnades ut i samband med intervjuerna. Vi var dock försiktiga och möjligtvis något 

vaga i vår formulering av undersökningens syfte i de förstnämnda breven, då vi inte ville på-

verka möjliga deltagare via de begrepp som vi själva använde i syftesformuleringen. Missivb-

revet uttrycker däremot syftet med undersökningen mer utförligt. Samtyckeskravet innebär att 

de personer som deltar i undersökningen gör detta frivilligt och är medvetna om sin rätt att när 

som helst avbryta sin medverkan. Även detta uttrycktes i missivbreven och i den inledande 

information som gavs vid varje intervjutillfälle.  

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och andra uppgifter om deltagare i under-

sökningen ska hållas konfidentiella och vara omöjliga för obehöriga att ta del av. I vår under-

sökning delgavs inte lagermedarbetarnas namn till någon annan på företaget, och vi har heller 

inte informerat någon utomstående om personernas riktiga namn, ålder eller specifika arbets-

uppgifter. Företaget uttryckte inget behov av att veta vilka personer som deltog i undersök-

ningen, något som vi även meddelade intervjupersonerna via missivbrevet och muntligen in-

nan intervjutillfället. Under transkriberingsprocessen har alla namn ändrats, och ingen förut-

om författarna själva har haft tillgång till vare sig det inspelade eller transkriberade materialet. 
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Företagets namn avslöjas inte i uppsatsen, men vi anger chefernas positioner och officiella 

titlar då vi anser att detta krävs för förståelsen av arbetet. Vi har även genomgående använt 

oss av fingerade namn som är så könsneutrala som möjligt för att försvåra identifiering av 

lagermedarbetare och chefer. Det var viktigt för oss att tydliggöra för deltagarna att deras 

identiteter inte skulle offentliggöras, då vi ville att de skulle känna sig fria att uttrycka sig utan 

rädsla för att bli identifierade. I resultat- och analyskapitlet har vi till viss del omformulerat de 

citat som används från talspråk till skriftspråk, för att ytterligare försäkra oss om att personer-

na inte ska kunna identifieras utifrån sitt språkbruk.  

Det fjärde och sista kravet – nyttjandekravet – innebär att det material som samlas in om en-

skilda personer endast får användas för forskningsändamål. Detta anser vi vara uppfyllt, efter-

som vi upplyste alla deltagare om att intervjuerna spelades in, men att materialet endast skulle 

användas av oss i forskningssyfte. Vi samlade heller inte in personuppgifter i någon större 

utsträckning, då vi ansåg att sådana uppgifter inte var relevanta för vår undersökning.   

 

2.7. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten i en undersökning avgörs av hur relevant en vald undersökningsmetod är för att få 

fram de data som behövs för att besvara studiens frågeställningar (Kvale & Brinkmann 2009). 

För att få så valid data som möjlig utformades två intervjuguider, där frågorna anpassades 

efter chefer och anställda, för att kunna besvara frågeställningarna och uppfylla undersök-

ningens syfte. Den provintervju som genomfördes innebar en kontroll av frågornas relevans, 

vilket även stärker validiteten.  

Reliabiliteten avser att svara på frågan om undersökningen är tillförlitlig och om den går att 

reproducera med de verktyg som vi använt oss av (Kvale & Brinkmann 2009). Reliabiliteten i 

vår undersökning stärktes av att vi efter provintervjun kunde förtydliga de frågor som eventu-

ellt misstolkats av testpersonen. Vi har även försökt att under intervjun undvika både de frå-

gor som kan tänkas vara ledande och frågor med ja- eller nej svar. Intervjuerna transkribera-

des även ordagrant för att undvika eventuella misstolkningar. Vi omformulerade citaten från 

talspråk till skriftspråk, och försökte också minimera användandet av personernas 

slanguttryck för att undvika en identifiering via språkbruket, i syfte att behålla intervjuperso-

nernas anonymitet. Detta kan ha haft en påverkan på reliabiliteten. Eftersom valet av intervju-

personer var ett tillfällighetsurval är vi medvetna om att även detta kan ha haft en inverkan på 

reliabiliteten. 

Att generalisera handlar om att relatera det enskilda till det allmänna (Danermark m.fl 2003). 

På grund av storleken på undersökningens urval, samt valet av kvalitativa undersökningsme-

toder, anser vi att det är svårt att statistiskt generalisera det empiriska resultatet. Vi anser där-

emot att de slutsatser vi dragit utifrån materialet i relation till våra utvalda teorier kan anses 

generaliserbara till andra branscher eller arbetsplatser, vilket av Kvale & Brinkmann (2009) 

kallas analytisk generalisering. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Organisationskultur är ett brett ämne som det forskats mycket kring. Vi har valt ut fyra artik-

lar som visar olika sätt som organisationskulturen kan påverka både verksamheten och indi-

viden. De visar även hur ledare och anställda i sin tur kan påverka kulturen. Dessa artiklar 

anser vi är relevanta för vårt arbete då de ger en bild av relationerna mellan kultur, presta-

tion, arbetstillfredsställelse och ledarnas roller.  

I artikeln Organizational culture as contested ground in an era of globalization: worker per-

ceptions and satisfaction in the USPS (Fraser m.fl. 2002) har författarna undersökt organisa-

tionskulturen hos United States Postal Service, utifrån organisationens formella dokument och 

de anställdas upplevelser av kulturen. Författarna menar att de anställda kan motsätta sig eller 

motarbeta organisationskulturen om den uppfattas som tomma ord eller bärare av en dold 

agenda. Detta medför också att arbetstillfredsställelsen minskar, trots att kulturens syfte är att 

ha en positiv inverkan på de anställdas attityder. I artikeln identifieras ett antal värderingar 

som USPS arbetar efter och som utgör företagets uttryckta organisationskultur, bland annat 

kundnöjdhet och förbättrad effektivitet både i organisationen som helhet och för varje an-

ställd. Dessa värderingar är uppbyggda kring delaktighet, konsensus, kompetens, meriter och 

mångfald, men de erfarenheter och upplevelser som de anställda uttrycker visar någonting 

annat. De anställdas uppfattningar av organisationskulturen kan delas in i två läger. Några av 

respondenterna ansåg att organisationens värderingar och praktiker var legitima och rättvisa, 

medan andra beskrev arbetsplatsen som orättvis och motsägelsefull. Författarnas analys visar i 

detta fall att klyftan mellan de uttryckta normerna och deras implementering i verksamheten 

har skapat ett missnöje bland de anställda. Många motsätter sig företagets normer, arbetsme-

toder och ogynnsamma arbetsförhållanden, men istället för att lägga skulden på chefer och 

ledning skapar de en mängd tolkningsrepertoarer för att beskylla andra grupper av anställda 

utifrån till exempel ras eller kön.  

Andra författare menar att klyftan mellan uttryckt och upplevd kultur kan överbryggas via 

ledarna. I litteraturstudien Organizing culture: leader roles, behaviors and reinforcement me-

chanisms (George m.fl.1999) undersöktes organisationskulturens dynamik, organisationsmed-

lemmars deltagande i förändring samt ledarens roll i att skapa och kommunicera en vision. En 

av slutsatserna i studien var att det är ledarna som skapar en vision, men denna vision har ing-

en funktion om den inte omsluter, internaliseras och uttrycks av medlemmarna i organisatio-

nen. För att ledaren framgångsrikt ska kommunicera kulturen till medlemmarna måste han 

eller hon bete sig samt strukturera arbetet på ett sådant sätt att kärnan i den önskade organisa-

tionskulturen förstärks. Det innebär att ledarens agerande och stöd gentemot organisationskul-

turen i slutändan kommer att påverka organisationsmedlemmarna. Likaså förstärks organisa-

tionsmedlemmarnas tillit till ledaren, organisationen och ledarens vision genom att ledaren är 

lojal mot de grundvärderingar och övertygelser som finns i organisationen. Författarna menar 

att kommunikationen av kulturen har lyckats när ledarens värderingar och övertygelser visar 

sig i de anställdas beteende i arbetet och när organisationsmedlemmarna lär ut kulturen till 

nya medlemmar. 

I vissa fall kan ledarnas försök att förändra kulturen motarbetas av de anställda. I artikeln Sci-

entific management, culture and control: a first-hand account of taylorism in practice (Jones 

2000) presenteras en studie av organisationsförändringar i en hemelektronikfabrik i Wales 

under tolv års tid. Verksamheten utvecklades från ett tayloristiskt arbetssätt med bland annat 

ingenjörer som med hjälp av stoppur skulle se till att arbetet genomfördes så effektivt som 

möjligt, till ett ”mjukare” arbetssätt inspirerat av Human Resource Management (HRM). Des-

sa ingenjörer fortsatte, trots ledningens försök att förändra organisationskulturen, att påverka 

organiseringen av arbetet och även fabrikens design. I artikeln undersöks hur det inom denna 
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grupp ingenjörer har skapats en subkultur som påverkar både arbetet och relationerna mellan 

anställda och chefer. De förändringar som genomfördes för att implementera HRM-principer i 

verksamheten ansågs vara ett hot mot ingenjörernas status, eftersom förändringarna innebar 

att klyftorna i lön och villkor mellan olika yrkesgrupper på arbetsplatsen minskade. Även de 

anställda på verkstadsgolvet var misstänksamma mot det nya arbetssättet, då de antog att led-

ningen inte skulle införa bättre villkor utan att ha en dold agenda. Författaren nämner Peters 

& Watermans bok På jakt efter mästerskapet
1
 (1982) där de menar att det är fördelaktigt för 

organisationer att arbeta för att skapa allmänt delade värderingar, i jämförelse med organisa-

tioner som leds enligt mer traditionella principer. Jones (2000) anser sig bygga på denna teori 

på två sätt. För det första anser han att kulturella värderingar tenderar att vara ytliga, genom 

att ledningens försök att övertyga de anställda om visionens förträfflighet ofta möts med skep-

sis. För det andra visar studien att även om subkulturer kan stå i motsättning till ledningens 

kultur kan de samtidigt bidra till uppfyllandet av organisationens mål. I denna studie håller 

ingenjörerna fast vid sin ursprungliga kultur och sina roller, vilket inte är i linje med föränd-

ringsarbetet men ändå innebär en ökad effektivitet och kontroll över de anställda som kan 

förbättra företagets resultat.  

Det finns också forskning kring organisationskulturens påverkan på organisationens presta-

tion. I den kvantitativa studien The impact of corporate culture on company performance 

(Garmendia 2004), som gjordes i Spanien bland 30 framgångsrika försäkringsbolag, studera-

des kopplingen mellan kultur och prestation. För att hitta de framgångsrika företagen utgick 

Garmendia från olika framgångskriterier som bland annat hämtades från Peters & Watermans 

bok På jakt efter mästerskapet (1982). Utifrån tidigare forskning om organisationskultur kart-

lade Garmendia (2004) 15 olika relevanta organisationskulturella värderingar som sedan ut-

vecklades till 15 framgångskriterier. Genom att ställa frågor till företagens olika verkställande 

direktörer angående deras egen och de andra organisationernas image fick författaren en in-

blick i både organisationernas kultur och prestationer, dels utifrån data från organisationerna 

själva men även från resten av branschen. Resultatet visade att en stark kultur har en positiv 

inverkan på organisationens prestationer. Några av de kulturella aspekter som skilde de fram-

gångsrika från de icke-framgångsrika företagen var arbetet med HR och vikten av regler. Sär-

skilt utmärkande för de framgångsrika företagen var hög flexibilitet samt god förmåga att age-

ra proaktivt och anpassa sig till sin omgivning.  

 

                                                 

1
 I artikeln används originaltiteln In search of excellence. Vi använder oss dock av den svenska utgåvan av sam-

ma bok i denna uppsats, och anger därför genomgående den svenska titeln På jakt efter mästerskapet.  
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4. TEORI 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som utgör grunden för vår analys. Vi 

beskriver här organisationskulturens beståndsdelar, socialisation samt ledarens roll i organi-

sationskultur och motivation. Vi utgår från Edgar Scheins modell över kulturens beståndsde-

lar, men använder oss även av andra författare för att förklara de begrepp som ingår samt ge 

en djupare bild av kulturens innehåll och användningsområden.  

 

4.1. Organisationskulturen och dess beståndsdelar  

Det finns en stor skillnad mellan den kultur som finns i en nation och den som finns i en orga-

nisation. Hofstede & Hofstede (2005) menar att tillhörigheten till en organisation kan anses 

vara självvald, då denna tillhörighet endast existerar när individen befinner sig på arbetsplas-

ten eller i sin yrkesroll, men som sedan kan lämnas. Bang (1999) anser att en organisation 

med en stark kultur är den organisation som lyckats förmedla kulturen till medlemmarna och 

där kulturen praktiskt taget styr deras beteende. Schein (2010) menar att kultur är organisa-

tionsmedlemmarnas delade erfarenheter som utvecklats till grundläggande antaganden. För att 

skapa en stark kultur krävs bland annat en låg personalomsättning och stabilitet i organisatio-

nen under en längre tid. Medlemmarna i en organisation strävar efter att uppnå stabilitet och 

förutsägbarhet, vilket medför att en kultur som erbjuder detta är svår att förändra och fortlever 

även då medlemmar försvinner eller tillkommer. När en sådan kultur har utvecklats påverkar 

den alla delar av organisationen och hur den hanterar omgivningen och sina uppgifter. En 

kultur växer inte fram över en natt, vilket innebär att en grupp vars medlemmar eller ledare 

ofta byts ut kanske inte har förmågan att utveckla någon kultur i Scheins (2010) mening.  

För att ge en bild av organisationskultur utgår vi från Scheins modell över kulturens bestånds-

delar, som består av artefakter, värderingar och grundläggande antaganden (se figur 1). Dessa 

tre beståndsdelar är sammanlänkade och bör inte uppfattas som helt särskilda från varandra, 

då det hela tiden sker en växelverkan mellan pyramidens tre nivåer. Då vi anser att Scheins 

egna beskrivningar av beståndsdelarna ibland är något oklara, har vi valt att även ta upp andra 

författare för att förtydliga begreppen. 

4.1.1. Artefakter 

I toppen av pyramiden finns artefakterna, som 

enligt Schein (2010) är resultatet av de grund-

läggande antaganden som finns i en grupp. Ar-

tefakterna är lätta att se, men det är svårt att se 

den kultur som har skapat dem och vilken dju-

pare innebörd de har för medlemmarna. Alla 

fenomen som går att observera hos en grupp 

människor kan ses som manifestationer av kul-

turen. Detta kan vara klädsel, logotyper, inred-

ning, arkitektur, språk och slogans (Schein 

2010). Artefakterna är materiella uttryck för de 

normer, värderingar och grundläggande anta-

ganden som kan finnas i en organisation (Al-

vesson & Berg 1992, Clegg m.fl. 2008). När en 

kultur ska undersökas är den därför svår att kart-

lägga genom att endast studera artefakterna, vil-

ket för oss till pyramidens nästa nivå. 

Figur 1: Kulturens beståndsdelar. 

Fritt utifrån Schein (2010). 



10 

 

 

4.1.2. Värderingar och normer  

Värderingar definieras av Rokeach (i Bang 1999:50) som:  

...en ständig tro på att ett särskilt handlingssätt eller sluttillstånd, personligt eller 

socialt, är att föredra framför ett motsatt eller annat handlingssätt eller sluttill-

stånd. 

Värderingar är de grundläggande ståndpunkter som gör en organisation unik, och som hjälper 

medlemmarna att identifiera sig med organisationen. Värderingar kan uttryckas som företa-

gets kärnvärden, exempelvis ”pålitlighet” hos ett flygbolag eller ”utmärkt service” hos en bu-

tikskedja (Bolman & Deal 2005). De kan även uttryckas i form av kollektiva idéer som anses 

viktiga och önskvärda i en organisation, samt de djupt liggande mönster som avgör hur vissa 

uppgifter ska utföras och vad som bör prioriteras. Värderingarna inom en organisation kan 

utvecklas i takt med att nya medlemmar kommer in i verksamheten. Det innebär att olika vär-

deringar kan främjas genom att de tillåts bli en del av exempelvis en rekryteringsprocess, där 

företaget söker individer vars värderingar ligger nära organisationens egna (Alvesson & Berg 

1992). Värderingarna kan också fungera som normativa och moraliska riktlinjer i beslutsfat-

tande, eller när nya medlemmar lär sig hur de ska agera i organisationen (Schein 2010).  

Normer är beteenden som är accepterade och förväntade av organisationens medlemmar. 

Värderingar och normer har ett samband på så sätt att normer förverkligar de värderingar som 

finns i organisationen. Normer fungerar som regler för bland annat uppförande och attityder i 

vissa situationer, och förstärker samtidigt de värderingar som finns i organisationen. Normer 

uppstår bland organisationens medlemmar och i deras samarbete med varandra. Ju mer fre-

kvent människor interagerar desto större är sannolikheten att de normer som finns uppfattas 

på samma sätt. I en organisationskultur kan det dock finnas olika normer som inte alla organi-

sationsmedlemmar följer (Bang 1999). På samma vis kan de värderingar som medlemmarna 

upplever som meningsfulla fortleva även då de inte överensstämmer med företagets värde-

ringar. Detta medför att det beteende som medlemmarna uppvisar inte motsvarar det beteende 

som ledningen eftersträvar för att uppnå hög effektivitet och prestation (Schein 2010). 

 

4.1.3. Grundläggande antaganden 

Grundläggande antaganden finner vi på botten av pyramiden. Enligt Schein (2010) är grund-

läggande antaganden omedvetna och påverkar gruppens sätt att tänka, uppfatta och känna. 

Dessa antaganden utgör den viktigaste av kulturens tre beståndsdelar, men är även svårast att 

observera eller förändra, då de erbjuder medlemmarna en känsla av identitet. Att försöka för-

ändra dessa antaganden kan enligt Schein (2010) framkalla stark ångest hos individerna i or-

ganisationen. Det är dock möjligt att en grupp inte utvecklar några grundläggande antagan-

den, om gruppen inte har en stark gemensam historia eller om gruppens medlemmar ofta byts 

ut (ibid.).  

De värderingar som med tiden har visat sig fungera för att lösa gruppens olika problem – som 

Schein (2010) kallar externa och interna problem – omvandlas till antaganden. Dessa anta-

ganden påverkar sedan organisationsmedlemmarnas beteende. De externa problem som Sche-

in (2010) nämner handlar i huvudsak om hur organisationen ska förhålla sig till sin omgiv-

ning, hur arbetet ska utformas och vilka mål och strategier som ska tillämpas. Interna problem 

rör däremot den relation som finns mellan organisationsmedlemmarna. Det kan exempelvis 

handla om hur anställda och chefer ska förhålla sig till varandra och hur cheferna behandlar 

sina anställda.  
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De externa och interna problem som kan finnas är i praktiken inte något som organisations-

medlemmarna är medvetna om. De har med tiden blivit självklara och medlemmarna ser dem 

därför inte längre som problem (Bang 1999). När normer och värderingar omvandlats till 

grundläggande antaganden används de kontinuerligt för att lösa organisationens problem. De 

är därmed avgörande för många av gruppens beteendemönster och handlingar, och även för 

vilka normer och regler som i olika socialisationsprocesser lärs ut till nya medlemmar. Schein 

(2010) menar att sådana socialisationsprocesser bör undersökas för att nå en förståelse för 

kulturen i en organisation, eftersom det är i denna process individen lär sig hur kulturen ser ut 

och fungerar. Socialisation är den formella eller informella process där den anställde lär sig 

gruppens normer, värderingar, regler och beteendemönster samt de grundläggande antaganden 

som över tid har utvecklats inom en grupp. Den informella socialisationsprocessen kan liknas 

vid inlärningen av oskrivna regler, till exempel vilka formella regler individen kan eller bör 

bryta, hur vissa uppgifter bör utföras eller hur gruppens medlemmar ska agera gentemot var-

andra. Den formella processen handlar istället om inlärning via bland annat utbildningar och 

arbetsbeskrivningar (Forslund 2009). I nästa avsnitt förklaras socialisationsbegreppet mer 

utförligt utifrån Berger & Luckmann (1966).  

 

4.2. Socialisation 

Berger & Luckmann (1966) talar om två typer av socialisation, primär och sekundär. Den 

primära socialisationen sker i barndomen, där individen identifierar sig med betydelsefulla 

närstående personer, exempelvis barnets föräldrar. Dessa personer styr socialisationsproces-

sen och avgör vilka definitioner av verkligheten barnet uppfostras utifrån. Via denna känslo-

mässiga identifikation med andra internaliserar barnet dessa individers roller och attityder, 

vilket lägger grunden för förståelse för andra människor och den sociala verkligheten. Den 

kunskap vi får från våra föräldrar blir vår sanning, och vi relaterar all senare kunskap till den-

na verklighet (ibid.).  

Sekundär socialisation handlar istället om inlärning av rollspecifik kunskap, som inte kräver 

någon känslomässig identifikation med den person som lär ut denna kunskap. Den sekundära 

socialisationen påverkas av den primära, eftersom den verklighetsbild och det ”jag” som indi-

viden internaliserat i barndomen är svåra att förändra (Berger & Luckmann 1966). Det kan 

därför vara nödvändigt eller önskvärt att skapa en känslomässig identifikation även under den 

sekundära socialisationen, då detta gör att individen lättare accepterar en ny eller annorlunda 

verklighet. Till skillnad från den primära förstår individen att den sekundära socialisationen 

handlar om att tillägna sig kunskap som behövs för en viss roll eller uppgift, och att denna 

kunskap är relevant i olika situationer. Detta innebär också att förmedlingen av kunskap kan 

utföras av alla personer som har denna kunskap, och inte bara av de personer en individ är 

känslomässigt bunden till. Eftersom individen är medveten om syftet med inlärningen och 

kunskapens funktion accepterar han eller hon att kunskap förmedlas via representanter för en 

organisation eller institution, och att denna kunskap behöver förvärvas men inte nödvändigt-

vis internaliseras (ibid).  

Den verklighetsbild som tillägnas under en sekundär socialisationsprocess är lättare att bryta 

ner eller förändra, eftersom olika roller kan avskiljas från vårt totala ”jag”. Ju större likhet 

som finns mellan den ursprungliga verkligheten och den verklighet som påträffas i den sekun-

dära socialisationen, desto mindre anledning finns att skapa distans mellan jaget och indivi-

dens roller (Berger & Luckmann 1996). Olika yrken och yrkesroller kräver olika stor hängi-

venhet till arbetet och organisationen. Författarna tar upp skillnader mellan chefer och under-

ordnade som exempel på detta, där en chef ofta avkrävs en större hängivenhet till den rådande 
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verkligheten än en medarbetare vid exempelvis löpande bandet. Hur samhället som helhet 

värderar de uppgifter som utförs i en organisation är betydelsefullt i relation till de anställdas 

identifikation med sina roller. Enklare uppgifter som anses mindre viktiga för samhället med-

för troligen en mindre djup identifikation bland de som utför dessa uppgifter. Sekundär socia-

lisation inträffar varje gång en individ träder in i en ny del av samhället eller en ny organisa-

tion, och kan därmed aldrig anses helt avslutad (ibid.).   

 

4.3. Ledarens roll i organisationskultur och motivation 

Enligt Schein (2010) är ledarskap och organisationskultur starkt sammankopplade, då ledarna 

är den ursprungliga källan till de värderingar och övertygelser som organisationen arbetar 

efter. Företagets ledare eller grundare inleder kulturarbetet redan när de skapar organisationen 

och dess grupper. Schein (2010) menar att den viktigaste faktorn för en ledares förmåga att 

leda en grupp är förståelsen för kulturen och dess innehåll och konsekvenser. Ledarskapets 

utmaning ligger i att hantera den kultur som etableras bland medlemmarna, och identifiera de 

delar som behöver åtgärdas eller förändras för att organisationen ska utvecklas framgångsrikt 

(ibid.).  

Peters & Waterman är två författare som medverkat till att göra företagskultur till ett populärt 

begrepp genom boken På jakt efter mästerskapet (1982). De hävdar att en stark kultur med 

tydliga värderingar som styr och vägleder medlemmarna eliminerar organisationens behov av 

regler och manualer. I författarnas undersökning av 62 framgångsrika företag i USA identifie-

rades ett antal konkreta angreppssätt som ledare i dessa företag använde sig av för att skapa en 

stark och fungerande kultur. Personalen ansågs vara den viktigaste tillgången och värderades 

högre än andra tillgångar, både i ord och i handling. En stark inre motivation hos individer är 

enligt Peters & Waterman (1982) den bästa grogrunden för hög prestation. En sådan motiva-

tion skapade de framgångsrika företagen genom att bygga upp en miljö där ledarna gav de 

anställda personlig uppmärksamhet för prestationer och även själva aktivt medverkade i ar-

betsprocessen. Samtidigt var dessa företag väldigt måna om att vara konsekventa i arbetet 

med att förmedla värderingarna till de anställda. Författarna menar att det inte handlar om att 

ha karismatiska ledare för att kunna förmedla dessa värderingar, utan om ledarnas personliga 

hängivenhet och stöd för att upprätthålla dem. Ledarens viktigaste uppgift i dessa mästerföre-

tag är att förmedla och leva upp till organisationens tydligt uttalade värderingar. Det anses 

viktigt att ledaren själv deltar och är synlig på lägre nivåer i verksamheten, och inte bara leder 

från sitt kontor. Något som även var gemensamt för de framgångsrika företagen var att de 

anställda fick utrymme att själva ta initiativ och hitta sätt att göra företagets nyckelvärderingar 

till sina egna (ibid.).  

Utifrån denna funktionalistiska syn på organisationskultur har många mallar för förändring 

och optimering av kultur skapats, med målet att kontrollera de aspekter som styr individernas 

handlingar för att därigenom kontrollera deras prestationer i arbetet (Wilson 2004). Uppfatt-

ningen att organisationskulturen kan kontrolleras och förändras framhålls i större utsträckning 

inom detta perspektiv än i andra, vilket också har medfört stark kritik (Alvesson & Berg 

1992). Många forskare ifrågasätter antagandet att kultur kan styras i den utsträckning som 

anhängare av detta perspektiv anser, och ställer sig även tvivlande till att organisationskultur 

karaktäriseras av enighet och harmoni (ibid., Wilson 2004). Barbara Czarniawska (2005) me-

nar till exempel att i det moderna samhället har ledarna förlorat sin roll som ledare och att 

deras praktiska styrning av verksamheten fått en mindre roll. Detta menar hon beror på att 

samhället fått mer professionella organisationer med professionella arbetare som inte behöver 

styras eller kontrolleras. Erving Goffmann menar att det är viktigt att komma ihåg att organi-
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sationens anställda inte är objekt, utan tänkande subjekt som kan reagera både positivt och 

negativt på styrning, kontroll och krav från ledningen (Wilson 2004). 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen samt en analys utifrån de teorier som 

tagits upp i föregående kapitel. Inledningsvis presenteras företaget – här kallat Lager AB – 

och deras arbete med organisationskultur utifrån de intervjuer som genomförts med HR- och 

produktionschefen. Därefter presenteras och analyseras intervjuerna med lagermedarbetarna 

på företaget utifrån tre huvudteman: kulturens beståndsdelar, socialisation och synen på mo-

tivation och trivsel.  

 

5.1. Företaget och organisationskulturen ur chefernas perspektiv 

I detta avsnitt analyserar vi företagets organisationskultur utifrån den information vi fått i in-

tervjuerna med HR-chefen Kim och produktionschefen Robin. De får representera företagets 

syn på och arbete med organisationskultur i det dagliga arbetet, då de beskriver arbetet och 

arbetsplatsen på ett liknande sätt trots sina olika roller i organisationen. 

Företaget är ett känt och väletablerat företag i Norden, och är idag ett av Sveriges ledande 

företag inom sin bransch med hundratals egna butiker samt en egen lagerverksamhet. Central-

lagret som studerats är beläget i en stad i Mellansverige och hanterar mer än 60 000 produkter 

som levereras till företagets butiker och kunder. Lagerarbetet innebär i huvudsak att hantera 

de tusentals order som strömmar in varje dag, leverans och påfyllning av nya produkter och 

paketering av utgående produkter. Lagermedarbetarna är indelade i olika arbetslag, där varje 

lag har två chefer, en produktionssamordnare och en produktionsledare, som de kan vända sig 

till. På lagret finns det fler än 100 anställda. 

Företaget har nyligen påbörjat implementeringen av så kallade kärnvärden i organisationen, 

men dessa är just nu endast synliga på ledningsnivå. I likhet med Schein (2010) anser HR-

chefen Kim att värderingarna ska vägleda organisationens medlemmar inför förändringar eller 

beslut i olika situationer, så att agerandet överensstämmer med företagets kärnvärden. För-

medlingen av dessa kärnvärden sker genom situationsorienterade övningar med syftet att dis-

kutera vilka värderingar organisationen står för och hur medlemmarna agerar utifrån dessa. 

HR-chefen Kim menar att detta är ett långsiktigt arbete, som ännu inte påbörjats bland lager-

medarbetarna. Kim tycker att det är viktigt att dessa värderingar finns på alla nivåer i organi-

sationen och att de ska ”sitta i ryggraden” på alla medarbetare, och menar att det är viktigare 

att värderingarna visar sig i medarbetarnas agerande än att de memorerar dem utan att egent-

ligen tro på dem. Att organisationens kärnvärden ska vara något som medlemmarna kan ta till 

sig och leva efter är viktigt menar Kim: 

När man känner att ’ja, vi jobbar och agerar faktiskt på det här sättet, vi kan stå för 

det här’, då kan man ta fram orden för det. Är vi överens och jobbar efter de här 

kärnvärdena då tror jag också att de fastnar och blir förankrade på ett annat sätt. 

[Kim] 

Robin anser att det ingår i rollen som produktionschef att tydligt kommunicera organisatio-

nens och ledningens värderingar och förväntningar till sina närmaste medarbetare, bland annat 

produktionsledarna, och att dessa i sin tur förmedlar detta vidare till lagermedarbetarna. På 

detta sätt vet alla anställda vad som förväntas av dem i arbetet, men de har enligt Robin sam-

tidigt en viss möjlighet att arbeta självständigt. Att ledarens viktigaste uppgift är att förmedla 

företagets värderingar tas även upp av Peters & Waterman (1982), som menar att en bra leda-

re bör vara synlig och tillgänglig för sina anställda, och själv vara delaktig i arbetet på lägre 

nivåer i organisationen.  
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Arbetets utformning är styrd och reglerad genom den mängd beställningar som kommer in till 

lagret varje dag, som lagermedarbetarna ska plocka, paketera och skicka iväg. Trots denna 

styrning anser både Kim och Robin att det ska finnas möjligheter för medarbetarna att påver-

ka arbetet och ge förslag på förbättringar i verksamheten. HR-chefen menar att företaget inte 

är en arbetsplats där de är ovilliga att förändra gamla arbetssätt. I de situationer där uppgifter-

na inte är lika styrda är det enligt Kim lättare att se vilka individer som är mer benägna att 

göra ”det lilla extra” för företaget, exempelvis komma med egna lösningar på vissa problem. 

Att skapa delaktighet bland de anställda anser Robin är en mycket viktig uppgift för organisa-

tionens ledare, och förklarar:  

Det som jag eller produktionsledarna kan hjälpa till med är att skapa forum för 

delaktighet, för att ta vara på den kompetens som finns. De som jobbar närmast 

arbetet vet alltid vad som är bästa sättet att göra det på. Oavsett om det är kund-

tjänst eller en chefsroll eller en lagermedarbetare, sju hjärnor är fler än en hjärna. 

[Robin]  

Robin menar att företagets arbete för att skapa delaktighet även är ett viktigt verktyg för att 

motivera medarbetarna. Genom att chefer på olika nivåer bemöter medarbetarnas åsikter och 

förslag på ett positivt sätt uppmuntras de att engagera sig mer i verksamheten. Även Kim talar 

om delaktighet, och menar att motivation kan skapas genom tydlig information och kommu-

nikation kring uppsatta mål. Övergripande mål bör brytas ner till mindre delar, så att medar-

betarna kan känna att de gör en skillnad och kan påverka resultatet. Kim anser också att ut-

bildning och stöd till produktionsledare och samordnare är viktigt för att skapa de nödvändiga 

förutsättningarna för dem att göra en bra arbetsinsats och i sin tur motivera medarbetarna på 

lagret.  

När organisationen rekryterar lagermedarbetare är det först och främst viktigt att de personer 

som de väljer att anställa är fysiskt friska, eftersom arbetet innebär många tunga lyft. Både 

HR-chefen och produktionschefen betonar också vikten av att ha anställda med en hög ar-

betsmoral, och att de kan samarbeta i grupper tillsammans med andra människor. Det är med 

andra ord personliga egenskaper som anses avgörande då arbetet i sig inte kräver någon högre 

utbildning och är relativt enkelt att lära sig. Att vara kundorienterad och anpassningsbar till de 

snabba förändringar som sker i branschen är en annan förutsättning för att trivas i företaget. 

Kim och Robin menar att dessa egenskaper kan vara svåra att få en bild av i en arbetsintervju, 

och därför anställer de ofta personal som tidigare varit anställda av olika bemanningsföretag. 

Därigenom har de fått en chans att utvärdera personens arbetsinsatser och agerande gentemot 

sina arbetskamrater. Enligt Alvesson & Berg (1992) kan organisationens värderingar förstär-

kas eller försvagas när nya medlemmar kommer in på arbetsplatsen. De kärnvärden som Kim 

och Robin tagit upp återfinns däremot inte i deras berättelser om företagets rekryteringsfiloso-

fi, vilket kan bero på att arbetet runt dessa värden ännu inte har nått de lägre nivåerna av verk-

samheten.  

Organisationskultur är ett komplicerat område, vilket även visar sig i Kims och Robins be-

skrivningar av begreppet. Kim förklarar:   

Det går faktiskt inte att beskriva tycker jag. Det är ju som någon slags svävande 

ande som sitter i väggarna, hur vi beter oss mot varandra, hur vi kommunicerar, 

hur vi hälsar på varandra, hur man tar undan muggen efter sig. Kulturen är allt. 

[Kim] 

Kim menar att kulturen är en planta som behöver vårdas genom att ledarna fungerar som fö-

redömen i organisationen, och att ledarskapet är avgörande för möjligheterna att förändra en 

kultur. Ledarna måste ”leva som de lär” för att kulturen ska förankras hos alla medlemmar. 
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Robin beskriver kultur som ett förhållningssätt, något som är relativt stabilt och som Robin i 

rollen som produktionschef själv skapar i mötet med sina medarbetare. Både Kim och Robin 

är överens om att kulturen, med sina inneboende normer och värderingar, är viktig för organi-

sationens framgång trots att de har svårt att sätta ord på begreppets innebörd. I kapitlets kom-

mande avsnitt analyseras arbetsplatsens kultur ur lagermedarbetarnas perspektiv, vilket även 

visar hur ledningens arbete med dessa frågor upplevs och hur medarbetarnas motivation och 

trivsel påverkas. 

 

5.2. Organisationskulturen ur lagermedarbetarnas perspektiv 

I detta avsnitt analyseras de beståndsdelar vi kan identifiera i företaget, därefter analyseras 

socialisation samt synen på trivsel och motivation i organisationen. Allt detta görs utifrån de 

fem lagermedarbetarna Alex, Charlie, Eli, René och Sasha och deras berättelser om arbets-

platsen och arbetssituationen. 

 

5.2.1. Kulturens beståndsdelar 

Tyngdpunkten i vår analys av kulturens beståndsdelar ligger i de värderingar och normer som 

vi identifierat i intervjuerna med lagermedarbetarna. Enligt Schein (2010) är dessa värdering-

ar uttryck för de grundläggande antaganden som finns i gruppen, men han menar också att 

sådana antaganden är mycket svåra att se. Vi väljer därför att lyfta fram de observerbara vär-

deringar, normer och artefakter som vi anser är av betydelse för de anställdas upplevelser av 

sitt arbete. 

Som vi tidigare nämnt är det svårt att se hur företagets värderingar spridits nedåt i organisa-

tionen. Bland lagermedarbetarna är det ingen av de tillfrågade som har kännedom om de 

kärnvärden som HR- och produktionschefen berättat om. Istället beskriver de olika normer 

eller oskrivna regler som skapats i ett försök att hantera de krav som ställs på dem:  

Det kan ligga en stor beställning på datorn som tar tid att plocka och ingen känner 

motivationen en måndag att plocka den. Helt plötsligt försvinner alla och ska göra 

andra saker. Då kommer en liten stackars inhyrd eller en person som inte vet att 

beställningen ligger där och plockar den. Det är inte så det ska gå till. Alla ska 

göra sin del. [Sasha]  

Det har sagts att vi ska plocka 500 [beställningar] men jag anser att alla kan 

plocka 800. Så man jobbar hårt i början, men när man närmar sig kvoten, då drar 

man ner på tempot helt enkelt. Det är ett sätt att hantera stressen. Att hantera situa-

tionen, att kunna överleva. Skulle man prestera maximalt varje dag, då skulle man 

inte hålla i längden. Det är ju ett sätt, det har vi ju insett, att kunna hantera situa-

tionen under en lång period. [René] 

René anser att de skulle kunna arbeta hårdare men att det på längre sikt inte är värt det, något 

som lagermedarbetarna insett med tiden. Detta kan vara ett uttryck för en värdering och en 

norm som skapats för att lösa det upplevda problemet att större arbetsinsatser inte leder till 

större belöningar. Dessa värderingar och normer utvecklas efterhand till ett grundläggande 

antagande bland lagermedarbetarna, som står i motsättning till ledningens önskan om ett ef-

fektivt arbete. Enligt Schein (2010) överlever trots detta denna typ av värderingar när med-

lemmarna anser att de är värdefulla och meningsskapande i arbetet.  
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Charlie menar att vissa formella regler inte efterlevs av alla lagermedarbetare, men upplever 

att cheferna inte heller ingriper när någon bryter mot dessa regler. Att något ingripande inte 

sker beror enligt Charlie på chefernas inställning att det ibland är viktigare att få jobbet gjort 

än att följa reglerna. Alex berättar om ett annat exempel på brott mot formella regler, och för-

klarar att det på arbetsplatsen verkar vara accepterat att använda privata mobiltelefoner trots 

att de är förbjudna. Även om detta förbud inte gäller cheferna upplever Alex att de istället 

bryter mot en social norm när de exempelvis svarar i telefonen under pågående möten. Att de 

sociala normerna respekteras är viktigt för Alex, som upplever en distans mellan chefer och 

lagermedarbetare. Denna distans visar sig exempelvis i hur de tilltalar varandra. Alex uttryck-

er en förvåning över att chefer och lagermedarbetare inte alltid hälsar på varandra när de möts 

på lagret: 

Jag kan ge ett exempel från när jag började här. Jag skulle gå och fika och mötte 

en av de högre cheferna i gången på lagret. Jag såg att det inte fanns en tendens till 

att vilja hälsa, och jag tänkte 'Nej, vi är här, du ska se oss'. Så jag tittade fram och 

sa 'heeej', och fick ett förvånat 'hej' tillbaka. Jag reagerade på det, men jag kan inte 

säga att alla andra skulle göra det. Min kollega som gick bredvid, för honom var 

det vardag.  [Alex] 

Flera av intervjudeltagarna uttrycker vikten av att ledarna ska leva som de lär, och vara före-

bilder för de anställda. Enligt Schein (2010) och Peters & Waterman (1982) är det ledarna 

som har till uppgift att leva upp till de värderingar och normer som organisationen vill stå för, 

och även klara av att åtgärda de aspekter av kulturen som inte fungerar på ett sätt som är för-

delaktigt för företaget och dess medlemmar. På Lager AB har företaget inte framgångsrikt 

lyckas implementera sina värderingar på alla nivåer i organisationen. När vi frågar lagermed-

arbetarna om de upplever att det finns någon företagsanda
2
, svarar de flesta nej. Eli ger sin 

bild av kulturen på Lager AB på följande sätt: 

Den där andan, den är ju som ett klotterplank. Planket representerar alla som ge-

nom åren på något vis gått förbi och kladdat någonting på det där planket. Så den 

känns ju ganska nerskitad i så fall, den där andan. [Eli] 

Det finns däremot en önskan bland intervjudeltagarna att bygga upp en sådan anda. René tror 

att en starkare företagsanda skulle innebära en ökad professionalism på lagret, och en mer 

positiv syn på yrkesidentiteten bland lagermedarbetarna. Sasha jämför situationen idag med 

tidigare upplevelser av arbetet på lagret, och anser att andan har försvagats genom den ökade 

personalomsättningen och införandet av skiftarbete. Sasha menar att den samhörighet som 

tidigare fanns har minskat på grund av detta. Eli uttrycker däremot en tveksamhet inför ska-

pandet av en tydligare företagsanda, på grund av alla förändringar som i nuläget sker på ar-

betsplatsen. Här kan vi se en koppling till Schein (2010), som menar att en stark kultur inte 

kan utvecklas i en organisation som saknar stabilitet i både personalstyrkan och organisations-

strukturen.  

HR-chefen och produktionschefen uttrycker en önskan om att de anställda på lagret ska vara 

delaktiga i arbetets utformning, och lägga fram förslag på möjliga förbättringar. Flera av in-

tervjupersonerna som arbetar på lagret menar att det krävs att de ”gör det lilla extra” eller ”vi-

                                                 
2
 Vi använder begreppet företagsanda under intervjuerna med lagermedarbetarna, då detta begrepp är en vanligt 

förekommande synonym till organisationskultur som används i det vardagliga språket.    
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sar framfötterna” för att kunna göra karriär i organisationen. De är medvetna om att ledarna 

värderar ett sådant beteende, men de verkar inte anse att det är intressant för deras del:  

Det finns ingen möjlighet att klättra någonstans. Gör du bra ifrån dig så är det ing-

en som kommer och säger 'bra jobbat' till dig personligen. Jag ser inte något posi-

tivt i att cheferna säger 'bra jobbat allihop', för jag vet att många inte har gjort nå-

gonting alls. Då känner jag att jag fick precis lika mycket 'bra jobbat' som de som 

inte gör någonting. [Sasha] 

De flesta som har gjort karriär, om man nu kan prata om karriär, är de som har 

blivit produktionssamordnare. Men det är ganska tveksamt om att vara produk-

tionssamordnare skulle vara bättre än att gå på golvet och plocka varor. [René]  

Vi frågar intervjupersonerna om de upplever att det finns några tydliga värderingar som före-

taget arbetar efter. Eli beskriver företagets värderingar, med fokus på kundbemötande och 

kvalitet, som något som är riktat till koncernens butiker snarare än lagerarbetet. Eli anser att 

lagermedarbetarna är en ”parentesgrupp” som inte omfattas av dessa värderingar. Alex och 

René upplever att värderingarna från ledningens sida endast handlar om effektivitet och resul-

tat. För att ledningens önskan om delaktighet, ansvarstagande och engagemang i verksamhe-

ten ska uppfyllas, är det viktigt att lagermedarbetarna får kännedom om vilka värderingar fö-

retaget står för och varför dessa är viktiga i det dagliga arbetet. Denna uppfattning delas även 

av George m.fl. (1999) och Peters & Waterman (1982).  

Det tydligaste exemplet på en värdering som kommer till uttryck i en artefakt (Schein 2010) 

är företagets slogan, som genomsyrar arbetet i butikerna och på de högre hierarkiska nivåerna 

på lagret. Den är synlig på byggnaden, på de anställdas kläder och i all reklam som visas om 

företaget. Trots att denna slogan är grunden i den strategi som företaget arbetar efter, verkar 

den inte vara lika betydelsefull för medarbetarna på lagret. När vi frågar dem vad den betyder 

för dem i deras arbete, får vi spridda svar: 

Det är någonting man kan tänka på och kanske få lite motivation ibland. Det är ju 

ändå en kul grej, kul att vara en del av ett sådant koncept i alla fall. Även om man 

kanske inte tänker på att en slogan finns i luften på företaget hela tiden, men ändå 

är det nog ganska bra att den finns. [Eli]  

René menar däremot att det bara är tomma ord, ett marknadsföringsknep som inte har någon 

betydelse för arbetet på lagret, vilket enligt Fraser m.fl. (2002) kan leda till ett motstånd mot 

den rådande kulturen på företaget. Charlie upplever att den enda effekten av denna strategi 

och slogan är att sortimentet på lagret har utökats och de som arbetar där har fått en tyngre 

arbetsbörda. Sasha uttrycker en frustration över att kvalitet och effektivitet blir lidande när 

vissa medarbetare inte efterlever företagets slogan. Produkter skickas till fel plats eller packas 

på fel sätt, vilket gör att de skadas på vägen till kunden.  

Den oenighet kring företagets kärnvärden och strategi som intervjudeltagarna uttrycker tycks 

vara en produkt av en bristfällig kommunikation mellan organisationens olika nivåer. På ar-

betsplatsen är lagermedarbetare och högre chefer även fysiskt åtskilda genom byggnadens 

utformning, vilket kan påverka kommunikationsvägarna mellan dem. Byggnaden, som enligt 

Schein (2010) kan ses som en artefakt, består av tre våningar. På den första våningen finns 

lagret där samordnare och lagermedarbetare arbetar och där finns även matsalen. På andra och 

tredje våningen befinner sig HR-chefen, produktionschefen, produktionsledarna, kundtjänst, 

ekonomiavdelningen och övrig personal som tillhör de administrativa avdelningarna. I inter-
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vjudeltagarnas berättelser framgår det tydligt att de upplever en distans mellan dem själva och 

cheferna:  

Jag tycker att de sitter på kontoret mest, eller så kommer de och säger att det finns 

mycket att göra idag. Varför kan de inte gå ner och hjälpa till? Om de har tid att gå 

runt hela lagret och säga att det finns mycket att göra så kan de väl lika gärna ta en 

dator och börja plocka, de är ju fyra personer. [Sasha] 

Cheferna har man ju inte så mycket med att göra. De som sitter där uppe, de 

kommer ner ibland och går en liten runda. Men jag tycker att bara för att man sit-

ter där uppe så är man inte mer värd än vi som är här nere. Det är ändå faktiskt vi 

som gör jobbet, om man säger så. [Alex] 

Sammanfattningsvis kan vi i detta företag inte se någon tydlig och stark organisationskultur 

som härstammar från ledningen. Företagets värderingar har i nuläget inte nått lagermedarbe-

tarna, som istället har skapat egna normer och värderingar kring hur arbetet ska utföras och 

hur den sociala gemenskapen ska hanteras. Det finns dock tydliga tecken på att det finns ett 

behov av och en önskan om en starkare anda och gemenskap, vilket vi anser att en väl funge-

rande organisationskultur kan erbjuda. Svårigheten att skapa en stark och enhetlig kultur i 

detta företag beror troligtvis på det förändringsarbete som pågår i organisationen idag.  

 

5.2.2. Socialisation 

Efter att ha studerat vilken kultur som råder på företaget, vill vi även undersöka hur nya med-

lemmar socialiseras in i denna kultur. Forslund (2009) talar om informella och formella socia-

lisationsprocesser, där individen lär sig vilka normer och värderingar som gäller inom en 

grupp. På Lager AB har vi genom intervjuerna identifierat ett antal informella aspekter av en 

sådan process, men endast ett fåtal formella. Vissa anställda får möjligheter att genomgå ex-

empelvis en truckförarutbildning eller utbildning kring farligt gods, vilket kan beskrivas som 

formella socialisationsprocesser. Utifrån företagets kärnvärden genomförs även situationsori-

enterade övningar, där agerande i olika situationer diskuteras. HR-chefen Kim förklarar:  

Man tar fram situationer som är kopplade till våra kärnvärden för att skapa en dis-

kussion kring de här frågorna och tala om att det kanske inte finns ett facit, men 

det finns ändå en slags poängskala för svarsalternativen. Ledningen har sagt att det 

är det här som vi vill stå för, det är det här som ska vara normen på företaget. Vi 

vill skapa en diskussion kring vår värdegrund och varför vi har den, och vad den 

står för i det dagliga arbetet. [Kim] 

Dessa övningar har i dagsläget endast genomförts med ledningsgruppen, men i framtiden ska 

även produktionsledare, samordnare och lagermedarbetare deltaga, för att företagets kärnvär-

den ska förmedlas till alla nivåer i organisationen. En sådan gemensam grund finns dock inte i 

nuläget. När ny personal anställs är det arbetskamraterna som tar hand om deras introduktion 

och upplärning. Lagermedarbetaren Alex efterlyser en mer formell introduktionsprocess, med 

tillgång till dokument som på olika sätt anger vilka punkter som ska ingå när arbetet lärs ut. 

Genom att lära upp alla nyanställda enligt samma mall anser Alex att det skapas mer jämlika 

förutsättningar i arbetet på lagret. På detta sätt kan företaget undvika att informella regler för 

arbetets utförande tillåts styra över organisationens formella arbetsbeskrivningar. Eli menar 

att det ibland är ett problem att vissa normer skapats utifrån de anställdas egna sätt att arbeta 

på en viss avdelning, och alltså inte finns tydligt uttalade. Eli förklarar problemet på detta sätt:  
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Vi har ju vissa oskrivna lagar när det gäller hantering av stora produkter. Om man 

är helt ny kanske man inte riktigt har koll på vad som gäller, vad exakt är 'stort'? 

Det där får man ju lära sig vartefter, vad som är rätt och fel. Och det finns inget 

skrivet förutom att 'det här är en plats för stort gods'. [Eli] 

Dessa informella socialisationsprocesser medför att olika grupper socialiserar in nya med-

lemmar på olika sätt och utifrån normer och värderingar som inte nödvändigtvis motsvarar 

företagets värderingar. Det är tydligt att de kärnvärden som Kim och Robin berättar om inte 

har nått ut till alla nivåer i organisationen, vilket innebär att det istället är medarbetarnas vär-

deringar och normer som medvetet eller omedvetet lärs ut till nya medlemmar.  

Berger & Luckmann (1996) beskriver den sekundära socialisationen som tillägnandet av en 

rollspecifik kunskap. Arbetet på Lager AB kräver ingen formell kompetens, snarare en god 

arbetsmoral och en god social kompetens för att fungera i gruppen. Det är tydligt att rollen 

som lagerarbetare inte är något som intervjupersonerna identifierar sig med. De tillägnar sig 

den nödvändiga kunskapen som uppgifterna kräver, men lämnar sedan den delen av sitt ”jag” 

vid dörren när de lämnar arbetsplatsen. René menar till exempel att de stämplar ut hjärnan när 

de stämplar in på arbetet, och aktiverar den igen när de slutar för dagen. Ingen av de intervju-

ade lagermedarbetarna uttrycker någon högre grad av identifikation med sin yrkesroll, och det 

är tydligt att de ser sig själva som åtskilda från sitt arbete. Eli menar att yrkesrollen på arbets-

platsen är svår att identifiera sig med, eftersom Elis egna personliga intressen ligger långt 

ifrån företagets verksamhetsområde:  

Om man har läst flera år på högskolan så har man ju ändå ett visst intresse för nå-

gonting, och då har man en grupp människor som vill göra samma saker. Det här 

är inte riktigt ett sånt typ av jobb. Man behöver ju vara intresserad av det man 

pysslar med, och känna att man gör nytta. Att bara ha pengar som största drivkäl-

lan för att man går hit, det tror jag inte är nyttigt i längden. [Eli]  

Detta är till synes inte ett yrke som kräver någon större hängivenhet till uppgiften eller ett 

djupare engagemang i verksamheten, även om lagermedarbetarnas överordnade efterfrågar 

detta. Några av intervjupersonerna uttrycker att ett sådant engagemang kan vara nyckeln till 

avancemang inom organisationen, men de förmedlar däremot ingen önskan om att göra detta 

själva. Sasha upplever att motivationen att göra ett bra jobb saknas hos många medarbetare, 

eftersom morgondagen är likadan som dagen innan och ingenting förändras. Enligt Berger & 

Luckmann (1966) har det även betydelse vilken status arbetsuppgifterna har i samhället, vilket 

påverkar organisationsmedlemmarnas känsla av stolthet och deras grad av identifikation med 

organisationen. Flera av intervjupersonerna talar om sitt arbete som någonting nödvändigt 

snarare än tillfredsställande. Alex uttrycker en tacksamhet över att ha ett arbete att gå till, men 

upplever att det finns stort utrymme för förbättringar i verksamheten och arbetssituationen. 

Sasha har vid några tillfällen rekommenderat arbetsplatsen till bekanta, eftersom det är enkelt 

att få anställning:  

Jag har rekommenderat jobb till personer som varit aktivt arbetssökande i mer än 

ett halvår. Det är för att jag inte ser någon annan utväg för dem. Här behöver du 

inga kvalifikationer för att komma in. [Sasha] 

Genom den bild vi nu fått av den sekundära socialisationsprocessen kan vi bättre förstå orga-

nisationskulturen på Lager AB. I detta fall är ledningen medveten om att de formella proces-

serna inte ännu har nått den effekt som är önskvärd och eftersträvad, och vi kan se att det 

istället är de informella processerna som styr inlärningen bland nya medlemmar. Genom en 
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tydligare kommunikation av företagets kärnvärden i framtiden kan en mer formell sekundär 

socialisationsprocess (Forslund 2009) bli ett verktyg för att skapa en gemensam grund för 

arbetet och agerandet i verksamheten. I arbetet med dessa frågor anser vi att ledarna har en 

avgörande funktion, men de har även en viktig roll i arbetet med motivation och trivsel bland 

lagermedarbetarna, vilket analyseras i nästa avsnitt. 

 

5.2.3. Motivation och trivsel 

Enligt Peters & Waterman (1982) är feedback en viktig faktor för en ökad motivation i arbe-

tet, men detta är något som de flesta av intervjupersonerna berättar att de saknar. Lagermed-

arbetarna ger flera exempel på tillfällen då de fått negativ feedback angående mål som inte 

blivit uppfyllda, men tycker att denna feedback är obefogad då de anser att cheferna inte för-

står vad det innebär att arbeta på golvet: 

De kanske tänker att 'du har inte plockat in så mycket idag' och så gnäller de på 

det. Det är lätt för cheferna att titta på siffrorna, men ta istället reda på varför! 

Kom ner och var med, se hur det går till här nere i stället. Då tror jag att de skulle 

förstå mycket bättre. [Alex] 

Många av oss som har jobbat länge, kan ju bättre än produktionsledarna och till 

och med vissa samordnare. [Charlie] 

Den positiva feedback som de anställda får är enligt Sasha riktad mot de anställda som ett 

kollektiv snarare än mot de individuella prestationerna. Den upplevda bristen på positiv feed-

back och en bristfällig kommunikation mellan anställda och chefer verkar inte endast bidra till 

missförstånd utan även en brist på förtroende för cheferna gällande deras kunskap om arbetets 

utförande. Flera lagermedarbetare uttrycker även en önskan om ett djupare personligt enga-

gemang och synlig närvaro från chefernas sida, något som Peters och Waterman (1982) också 

menar är viktigt för skapandet av en miljö där motivationen kan växa. Bilden av företagets 

ledare beskrivs på följande sätt av intervjudeltagarna:  

Jag vill att de ska vara med mera ute på lagret. Att de engagerar sig mer och att de 

ser att vi finns. Det känns som om vi är här nere och de är där uppe. Kom gärna 

ner. [Alex] 

De går runt och försöker vara trevliga, men de har så mycket att göra så de hinner 

inte stanna och prata med oss. De springer iväg och har sina möten. [Charlie] 

Det är alltid bra, vilken grad man än har, att man hugger i. [Eli] 

De här nya cheferna ser man knappt aldrig. De sitter oftast uppe på kontoret. De 

visar sig ibland nere på lagret, oftast om något har blivit fel, då informerar de folk 

om det. [Sasha] 

Det finns ett behov från lagermedarbetarnas sida att se cheferna och deras arbete. Att vara mer 

synlig som ledare kan ge ytterligare effekter när vi utgår från lagermedarbetarnas berättelser. 

Förutom att de får se cheferna i det dagliga arbetet kan de samtidigt själva känna att de syns 

och blir individuellt uppmärksammade.  

Peters & Waterman (1982) talar även om vikten av ett aktivt handlande från chefernas sida, 

något som kan ses på två sätt ur lagermedarbetarnas perspektiv. Ett aktivt handlande från che-

ferna bör enligt lagermedarbetarna visa sig genom praktiskt deltagande i arbetet, vilket för 

dem innebär att cheferna ibland deltar i det dagliga arbetet på golvet. Dock handlar det även 

om att lyssna och agera. Alex har till exempel många praktiska idéer om hur det dagliga arbe-

tet på lagret skulle kunna utformas och förbättras. Dessa idéer har Alex framfört till sin när-



22 

 

maste chef vid flera tillfällen. När Alex senast tog upp ett förslag på en förändring blev re-

sponsen från den närmaste arbetsledaren: 

Han sa bara 'ja men det är ju ett jättebra förslag' och sen så hände det inte så 

mycket mer med det. [Alex]  

René tycker däremot att de åsikter som läggs fram idag tas bättre emot än tidigare. René tyck-

er att detta förbättrades när den nuvarande produktionschefen och de nya produktionsledarna 

anställdes för en tid sedan.  

Det bör enligt Peters och Waterman (1982) finnas en viss typ av flexibilitet på arbetsplatsen 

som innebär att de anställda får vara delaktiga i arbetet för att själva kunna utforma detta ut-

ifrån de värderingar som finns i företaget. Förutom en önskan om en mer välfungerande 

kommunikation vill René och Charlie att det ska finnas mer utrymme för dem att bestämma 

själva över arbetet då det idag är relativt styrt av de olika momenten i logistikkedjan. När le-

darna ytterligare försöker kontrollera det redan styrda arbetet uppskattas det inte alltid av la-

germedarbetarna: 

Jag har hört skräckexempel på chefer som har varit inne och pillat på detaljer och försökt detalj-

styra folks arbete. Det uppfattas aldrig positivt. [René] 

Sasha berättar att utrymmet att påverka arbetet idag endast gäller vilket moment som ska utfö-

ras. Det kan exempelvis handla om att antingen ta hand om en beställning eller lägga in pro-

dukter i hyllorna. Enligt Sasha är dock detta bara möjligt om det finns tillräckligt mycket per-

sonal på plats den dagen. Arbetet med delaktighet, som produktionschefen Robin talar om, är 

enligt Charlie inte synligt eftersom hon upplever att lagermedarbetarna alltid måste rådfråga 

en chef innan de försöker ta något eget ansvar. Alex tycker att en annan form av delaktighet 

skulle kunna innebära att lagermedarbetarna involveras i rekryteringsprocessen. Om cheferna 

frågade dem hur samarbetet med en nyanställd person fungerar, tror Alex att de skulle slippa 

handskas med många av de problem som en eventuell felrekrytering kan innebära: 

Det har kommit in personer som jag tycker att det inte fungerar med. Då får man 

hantera det. Lite som att gilla läget och det tycker jag är svårt. [Alex] 

Charlie berättar att det finns en person på avdelningen som är svår att samarbeta med. När 

denna person är frånvarande upplever Charlie att stämningen förbättras. Eli talar om att det är 

viktigt att förstå de sociala koderna för att kunna arbeta i grupp, vilket arbetet oftast kräver. 

Att exempelvis visa respekt för varandras åsikter, tycker Eli ibland saknas hos vissa arbets-

kamrater. Alex berättar att förutom det faktum att det finns ett arbete att gå till så är den socia-

la gemenskapen källan till motivation på arbetsplatsen. Alex tycker att det är mycket viktigt 

att ha en bra och fungerande arbetsgrupp som har kul tillsammans:  

Vi måste ta oss tid när det är ett problem som uppstår i laget. Får vi dålig stämning 

på lagret så blir ju jobbet lidande, vi blir inte effektiva. [Alex] 

Alex upplever att det finns en koppling mellan trivsel och effektivitet, vilket vi anser tyda på 

att en kultur som främjar trivsel också kan bidra till en ökad effektivitet. Även tidigare forsk-

ning har visat ett starkt samband mellan prestation, arbetstillfredställelse och organisations-

kultur (se t.ex. Fraser m fl. 2002, Garmendia 2004). 

Att ha rätt personer på arbetsplatsen för att kunna trivas verkar vara av stor betydelse för 

många av lagermedarbetarna. Problem med trivseln uppstår då lagermedarbetarna upplever att 

Lager AB inte ställer så stora sociala krav på de personer som anställs på lagret. De menar att 

cheferna prioriterar effektivitet genom att fokusera på arbetsgruppernas storlek snarare än att 

ta hänsyn till gruppernas sammansättning.  Vi tolkar därmed trivsel som en viktig faktor för 

motivation för lagermedarbetarna på Lager AB. 
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6. SLUTSATS 

I detta avsnitt besvaras uppsatsens två frågeställningar utifrån föregående resultat och analys 

av materialet. Kapitlet avslutas med förslag till framtida forskning på området.  

 

6.1. Vilka organisationskulturella aspekter kan vi identifiera i företaget?  

Det finns från chefernas sida en tanke bakom arbetet med organisationskultur, exempelvis 

genom implementeringen av kärnvärden, synen på delaktighet och ledarnas roll i förmedling-

en av kulturen. Kulturen på företaget uppfattas av cheferna som något som finns överallt, är 

osynligt och som skapas genom chefernas förhållningssätt. Kulturen och arbetet med denna 

upplevs däremot inte på samma sätt av lagermedarbetarna på företaget. Därmed blir vår slut-

sats att det inte finns en tydlig eller enhetlig kultur som genomsyrar hela organisationen. Che-

fernas syn på ledarskapets betydelse för implementeringen av värderingar och skapandet av 

kulturen överensstämmer till stor del med Scheins (2010) samt Peters & Watermans (1982) 

teorier.  

De normer och värderingar som vi identifierat bland lagermedarbetarna står ofta i motsättning 

till de värderingar som företagets ledning tagit fram. Enligt vår tolkning agerar lagermedarbe-

tarna bland annat utifrån det grundläggande antagandet att belöningar för ett hårdare arbete 

inte existerar eller motsvarar insatserna. Det finns inga incitament som motiverar dem i arbe-

tet, vilket leder till att deras insatser endast uppfyller arbetets grundläggande krav. Lagermed-

arbetarna upplever därmed att det inte finns skäl att engagera sig ytterligare. Många av de 

normer som finns på arbetsplatsen har skapats i förhållande till denna upplevda brist på belö-

ningar. Det finns en tydlig hierarkisk struktur på företaget som visas genom företagets bygg-

nad och medlemmarnas efterlevnad av sociala normer. Lagermedarbetarna beskriver hur che-

fernas regler för uppförande och social samvaro skiljer sig från deras egna, och efterfrågar en 

större jämlikhet. Den människosyn som här efterfrågas återfanns var även en framgångsfaktor 

bland de företag som Peters & Waterman (1982) undersökte. 

Socialiseringen in i organisationen och dess kultur sker idag när lagermedarbetarna lär ut ar-

betet till de nyanställda. Eftersom lagermedarbetarna på Lager AB saknar en tydlig uppfatt-

ning om företagets värderingar är det inte dessa som förmedlas till de nya medlemmarna i 

organisationen, utan istället de värderingar som skapats bland lagermedarbetarna. Genom 

denna informella socialisationsprocess (Forslund 2009) lär sig organisationens medlemmar 

vilka regler som ska följas och vilka som kan brytas på arbetsplatsen. Ett exempel på detta är 

att lagermedarbetarna bryter mot mobiltelefonförbudet på lagret, av den anledningen att det 

inte medför några konsekvenser för dem.  

Att ledarna på företaget är förebilder och lever som de lär (Peters & Waterman 1982) upplevs 

heller inte av lagermedarbetarna. Missnöjet med ledarna och avsaknaden av förmedlade vär-

deringar gör det svårt för dem att identifiera sig med cheferna och organisationen. Berger & 

Luckmann (1966) menar att en sådan identifikation är önskvärd för att individen lättare ska 

acceptera organisationens rådande verklighet. När lagermedarbetarna känner ett förtroende för 

och en tilltro till chefernas förmåga och kompetens är det även lättare för dem att internalisera 

de värderingar som organisationen vill sprida. Avsaknaden av tydligt förmedlade värderingar 

från företagets sida leder även till missförstånd och motstånd mot de beslut som fattas i orga-

nisationen, särskilt i det fall då besluten grundas på organisationens värderingar. Denna av-

saknad märks tydligt i förhållande till de artefakter vi identifierat. Den slogan som finns i 

koncernen är inte betydelsefull för lagermedarbetarna och de upplever att den snarare riktar 

sig till de anställda i koncernens butiker.  
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6.2. Hur påverkar dessa aspekter lagermedarbetarnas motivation och trivsel? 

Både HR-chefen och produktionschefen anser att de anställda kan motiveras genom att före-

tagets kärnvärden och övergripande mål förmedlas tydligt. De vill främja engagemang och 

delaktighet genom en väl fungerande kommunikation mellan alla nivåer i organisationen. Det-

ta är dock en kommunikation som sker i flera steg. Produktionschefens roll är till exempel att 

sprida nödvändig information till sina produktionsledare, som sedan ska föra detta vidare till 

lagermedarbetarna. Utifrån lagermedarbetarnas berättelser gör vi tolkningen att denna infor-

mation inte når dem i den utsträckning som de efterfrågar. De upplever att cheferna är osynli-

ga för dem i det dagliga arbetet, och att en bristfällig kommunikation medför ett ifrågasättan-

de av mål och procedurer. När företagets värderingar och målsättningar inte förklaras för 

medlemmarna på ett sätt som är meningsfullt för dem i deras arbete, är det svårt för dem att 

finna motivationen att höja prestationsnivån. Peters & Waterman (1982) menar att motivation 

kan skapas genom att ledarna uppmärksammar prestationer och är djupt engagerade i förmed-

lingen av företagets värderingar, vilket vi anser saknas i detta fall. Även Garmendia (2004) 

menar att en stark kultur medför ökade prestationer. 

När vi talar om motivation med intervjudeltagarna kommer samtalet ofta tillbaka till samhö-

righet, relationer och trivsel. De upplever att en ökad arbetsinsats i dagsläget inte medför nå-

gon större belöning. De belöningar de talar om är däremot inte nödvändigtvis i form av högre 

lön eller befordringar, utan snarare i form av positiv feedback och lyhördhet från cheferna. 

Både chefer och medarbetare är medvetna om att arbetsuppgifterna inte går att förändra i nå-

gon större utsträckning, vilket innebär att engagemanget i den konkreta uppgiftens utförande 

inte är stort. Lagermedarbetarna betonar istället de sociala relationerna på arbetsplatsen och 

samhörigheten i grupperna som en viktig faktor för att trivas och därmed göra ett bättre jobb. 

Vi upplever att lagermedarbetarna efterfrågar en kultur där relationerna värderas högt, och där 

mer uppmärksamhet läggs på gruppernas sammansättning. Ett liknande resonemang förs även 

av Peters & Waterman (1982) som menar att de anställda bör värderas högre än företagets 

andra tillgångar. På detta sätt kan en arbetstillfredsställelse skapas som kretsar kring annat än 

bara arbetets utformning och organisationens måluppfyllelse.  

Många av de medarbetare vi intervjuat uttrycker en frustration över företagets rekryteringsfi-

losofi, och även i detta fall handlar det om den sociala samvaron inom grupperna. Cheferna 

söker medarbetare med hög arbetsmoral och en god förmåga att samarbeta i grupp, men denna 

inställning speglas inte i lagermedarbetarnas upplevelser. De menar snarare att nya medlem-

mar placeras in i arbetslagen där behovet av arbetskraft finns, och om samarbetet sedan inte 

fungerar görs få insatser för att åtgärda problemen. Detta sätt att rekrytera kan ytterligare för-

svaga de värderingar som företaget vill förmedla genom att värderingarna inte inkluderas i 

rekryteringsprocessen (Alvesson & Berg 1992). Medarbetarna på lagret menar själva att en 

koppling finns mellan hur de trivs tillsammans i gruppen och den motivation de känner inför 

arbetet. När de känner ett missnöje inför chefernas beslut eller beteende minskar också deras 

drivkraft att nå upp till de mål som företaget sätter upp, eller att göra det lilla extra som kan ge 

fördelar för organisationen som helhet.  

Delaktighet är ett tydligt inslag i både HR- och produktionschefens berättelser. De vill skapa 

forum för denna delaktighet, där de anställdas förslag kan diskuteras. De betonar dock att en 

ökad delaktighet även innebär ett ökat ansvar för medarbetarna, då de förväntas delta i arbetet 

med de förändringar eller förbättringar som föreslås. Lagermedarbetarna uttrycker däremot en 

tvekan inför ett ökat engagemang, och verkar anse att de mest positiva aspekterna av arbetet 
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är att de inte avkrävs någon högre grad av ansvar eller behöver ”ta med jobbet hem”. De vill 

snarare skapa en delaktighet som innebär att cheferna ser dem och lyssnar på deras åsikter.  

Det tycks i detta fall handla om grundläggande behov av social samvaro och en mer jämlik 

människosyn snarare än en strävan efter självförverkligande genom tillfredsställande arbets-

uppgifter eller personlig kompetensutveckling. Medarbetarna motiveras av en god samman-

hållning och trivsel, vilket kan främjas genom skapandet av en kultur där ledarna värderar 

relationer och kommunikation mellan organisationens alla nivåer.  

 

6.3. Förslag till framtida forskning 

För vidare forskning vore det intressant att studera företaget under en längre tid, för att få en 

möjlighet att följa det förändringsarbete som nu pågår och studera utvecklingen av den kultur 

som med tiden formas. En sådan studie kan ge en bild av vilka aspekter av en kultur som fort-

lever, och hur organisationen hanterar de aspekter som inte anses funktionella. Det kan också 

vara intressant att genomföra en jämförande studie mellan olika arbetsplatser inom samma 

bransch, för att se eventuella faktorer som förenar eller skiljer dem åt gällande organisations-

kultur.  
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7. EGNA REFLEKTIONER 

Vår avsikt med denna uppsats har inte varit att kritisera företagets arbetsmetoder eller påpeka 

vad som är rätt eller fel i arbetet med organisationskultur. Vi har strävat efter att spegla verk-

ligheten vid en viss tidpunkt i en specifik organisation, och vi är medvetna om de begräns-

ningar detta innebär gällande de generaliseringar som kan göras utifrån materialet. Vi är även 

medvetna om att Lager AB idag genomgår ett förändringsarbete som med stor sannolikhet 

påverkat organisationskulturen och hur den uppfattas.  

Vi vill även poängtera att den rekryteringsfilosofi som vissa av lagermedarbetarna efterfrågar 

delvis är en utopi. Det är inte rimligt att förvänta sig att ledarna ska ha förmågan att alltid an-

ställa individer som passar som hand i handske, men de kan däremot förvänta sig en tydligare 

återkoppling kring samarbetet inom grupperna. Genom ett sådant arbetssätt får cheferna kun-

skap om de fall där samarbetet inte fungerar, och de får även en chans att hantera situationen 

genom åtgärder som konfliktlösning eller omplaceringar till andra avdelningar.  

Det praktiska arbetet på lagret är styrt och svårt att förändra. Det betyder dock inte att det är 

en dålig arbetsplats eller en dålig arbetsgivare. Vi upplever att lagermedarbetarna i detta fall 

inte verkar känna någon större stolthet inför sitt yrke, vilket kan bero på allt från ointresse till 

missnöje. Vi menar dock att det är fullt möjligt att skapa en känsla av stolthet inför organisa-

tionen de tillhör och den arbetsplats de går till varje dag, genom att ledning och chefer fokuse-

rar på relationerna mellan organisationens alla medlemmar. Denna stolthet och känsla av 

samhörighet anser vi kan leda till en högre prestationsnivå, om den vilar på en stabil grund av 

god trivsel. Vi tror att detta företag har alla förutsättningar för att bygga upp en starkare och 

tydligare organisationskultur med tiden, när det nuvarande förändringsarbetet är avslutat och 

organisationen stabiliserats.  
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OTRYCKTA KÄLLOR 

Intervju med Alex, lagermedarbetare på Lager AB.  

Intervju med Charlie, lagermedarbetare på Lager AB 

Intervju med Eli, lagermedarbetare på Lager AB.  

Intervju med Kim, HR-chef på Lager AB.  

Intervju med René, lagermedarbetare på Lager AB.  

Intervju med Robin, produktionschef på Lager AB.  

Intervju med Sasha, lagermedarbetare på Lager AB 

 

INTERNETMATERIAL 

Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forsk-

ning hämtad från www.codex.vr.se den 29 november 2010. 

 

 

http://www.codex.vr.se/


BILAGA 1 – Informationsbrev till lagermedarbetare 

 

Har du något att säga? 

 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som läser femte terminen på Personalvetarpro-

grammet.  Under höstterminen kommer vi skriva en C-uppsats i sociologi och socialpsykologi 

med inriktning mot organisation och arbetsliv. Vi ska genomföra en undersökning på Er ar-

betsplats kring bland annat gruppsammanhållning, klimat, socialisering, visioner och mål, och 

söker frivilliga som vill delta i intervjuer.  

Intervjuerna kommer ske enskilt och på arbetstid under cirka en timme. Det handlar inte om 

något läxförhör – utan vi strävar efter ett öppet, avslappnat samtal runt olika teman. Intervju-

erna kommer att behandlas anonymt, vilket innebär att namn samt uppgifter om kön, ålder 

och exakt anställningstid inte kommer nämnas i vår uppsats.  

 

Vi söker totalt sex personer från lagret, och vi vill gärna att Du som deltar har arbetat i mer än 

sex månader.  

 

Skriv upp dig på listan om du är intresserad av att delta. Ange namn och telefonnummer. In-

tervjuerna beräknas ske under vecka 48. Sista anmälningsdatum är torsdagen den 25/11. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Carin Andersson    Melissa Ojeda Mayta 

Tel: 07X – XXX XX XX    Tel: 07X – XXX XX XX 

E-mail:     E-mail:



 

BILAGA 2 - Intervjufrågor till lagermedarbetare 

 

 Hur länge har du arbetat på företaget?  

 Vad gjorde du innan du började arbeta på företaget?  

1. Arbete 

- Detaljstyrt eller spelrum  

- Hur upplever du att cheferna gör för att arbetslaget ska nå sina mål? 

- Utbildningar och kurser. Vilka får delta? Nyttan?  

- Hur gör man karriär på företaget? 

 

2. Relation till arbetskamrater 

- Trivsel och sammanhållning (Vad beror det på?) 

- Engagemang och motivation (Vad beror det på?) 

- Är oskrivna regler en viktig del av arbetet? 

- Exempel på situation där någon annan betett sig på ett sätt som uppfattades som felaktigt        

/negativt/oacceptabelt av arbetskamrater? 

- Personalaktiviteter (på och utanför arbetsplatsen) Vems initiativ? Vilka deltar? 

 

3. Relation till chefer 

- Beskriv din arbetsrelation till chefen/cheferna 

- Kan man uttrycka sig öppet? 

- Trivsel och sammanhållning (Vad beror det på?) 

- Engagemang och motivation (Vad beror det på?) 

- På vilket sätt uppmärksammas ditt/ert arbete? (feedback) 

- Är cheferna förebilder för er anställda i arbetet? Lever som de lär?  

- Finns det något du önskar att ledningen/cheferna skulle göra annorlunda?  

 

4. Bild av företaget 

- Kommer du ihåg vilken bild du hade av företaget innan du började? 

- Berätta om den ”nya” strategin och företagets slogan. 

- Hur ska man vara som X-arbetare? Varför? Vem säger det? 

- Tycker du att det finns någon X-anda? 

- Vad är det bästa med företaget? 

- Om du fick ändra på något vad skulle det vara?  

- Skulle du rekommendera denna arbetsplats till någon du känner? Varför/varför inte?



BILAGA 3 – Intervjufrågor till chefer 
 

 Hur länge har du arbetat på företaget?  

 Vad gjorde du innan du började arbeta på företaget?  

 

1. Arbete 

- Detaljstyrt eller spelrum  

- Hur gör ni för att arbetslaget ska nå sina mål? 

- Finns det några tydliga, uttalade värderingar? 

- Vilken typ av person söker ni när ni rekryterar personal? Egenskaper, personlighet? 

- Utbildningar och kurser. Vilka får delta? Nyttan?  

- Hur gör man karriär på företaget? 

 

2. Relation till anställda 

- Beskriv din arbetsrelation till de anställda 

- Trivsel och sammanhållning (Vad beror det på?) 

- Engagemang och motivation (Vad beror det på?) 

- Är oskrivna regler en viktig del av arbetet? 

- På vilket sätt uppmärksammar ni de anställdas prestationer? (feedback) 

- Personalaktiviteter (på och utanför arbetsplatsen) Vems initiativ? Vilka deltar? 

 

3. Bild av företaget 

- Kommer du ihåg vilken bild du hade av företaget innan du började? 

- Berätta om den ”nya” strategin och företagets slogan. Hur förmedlas detta till de anställda? 

- Hur ska man vara som X-arbetare? Varför? Vem säger det? 

- Tycker du att det finns någon X-anda? 

- Vad är det bästa med företaget? 

- Om du fick ändra på något vad skulle det vara?  

 

4. Organisationskultur 

- Hur beskriver du det?  

- Stabilt eller möjligt att förändra? 

- Vad kan man använda den till?  

- Viktigt eller oviktigt? Framgångsfaktor? 



BILAGA 4 – Missivbrev till lagermedarbetare 

 

Information till deltagare i intervjuer 

 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som läser femte terminen på Personalvetarpro-

grammet.  Under höstterminen kommer vi skriva en C-uppsats i sociologi och socialpsykologi 

med inriktning mot organisation och arbetsliv. Syftet med undersökningen är att undersöka 

organisationsmedlemmarnas upplevelser och behov av organisationskultur på arbetsplatsen. 

Vi vill fånga upp det som av medarbetare och chefer upplevs som viktigt och positivt respek-

tive oviktigt och negativt med organisationskultur. 

Intervjuerna kommer att spelas in, och de genomförs enskilt och på arbetstid under cirka en 

timme. Det handlar inte om något läxförhör – vi strävar efter ett öppet, avslappnat samtal runt 

olika teman. Deltagande i intervjuerna är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medver-

kan om du vill.  Intervjuerna kommer att behandlas anonymt, vilket innebär att namn samt 

uppgifter om kön, ålder och exakt anställningstid inte kommer nämnas i vår uppsats. Vi har 

inte meddelat några chefer vilka personer som ska delta i intervjuerna, och ingen annan 

kommer att få tillgång till intervjuerna. Om du efter intervjun har något att tillägga eller vill ta 

bort är du välkommen att kontakta oss.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Carin Andersson    Melissa Ojeda Mayta 

Tel: 07X – XXX XX XX    Tel: 07X – XXX XX XX 

E-mail:     E-mail:



BILAGA 5 – Missivbrev till chefer 

 

Information till deltagare i intervjuer 

 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som läser femte terminen på Personalvetarpro-

grammet.  Under höstterminen kommer vi skriva en C-uppsats i sociologi och socialpsykologi 

med inriktning mot organisation och arbetsliv. Syftet med undersökningen är att undersöka 

organisationsmedlemmarnas upplevelser och behov av organisationskultur på arbetsplatsen. 

Vi vill fånga upp det som av medarbetare och chefer upplevs som viktigt och positivt respek-

tive oviktigt och negativt med organisationskultur. 

Intervjuerna kommer att spelas in, och de genomförs enskilt och på arbetstid under cirka en 

timme. Vi strävar efter ett öppet, avslappnat samtal runt olika teman. Deltagandet bygger på 

frivillighet och du har rätt att avbryta din medverkan om du vill. Intervjuerna kommer att be-

handlas anonymt, vilket innebär att namn samt uppgifter om kön, ålder och exakt anställ-

ningstid inte kommer nämnas i vår uppsats. Företagets namn kommer inte heller att nämnas, 

men era positioner inom företaget kommer att kort förklaras. Ingen annan kommer att få till-

gång till intervjuerna. Om du efter intervjun har något att tillägga eller vill ta bort är du väl-

kommen att kontakta oss.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Carin Andersson    Melissa Ojeda Mayta 

Tel: 07X – XXX XX XX    Tel: 07X – XXX XX XX 

E-mail:     E-mail:  

 


