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Abstract 
The purpose of this essay is to examine the organizational culture at a specific hotel. To do this we 

have chosen to use interviews with both managers and employees. We have also done some minor 

observations and also studied written documents. The questions are as follow: 

 

 How is the organizational culture seen by managers and employees? 

 In which way is the organizational culture described in documents? 

 What differences and similarities are visible when comparing the opinions of employees and 

managers and the description in documents? 

 

It is mainly Edgar H. Scheins theories regarding organizational culture that are being used in this 

essay and how it can be divided into three levels: artifacts, espoused beliefs and values and basic 

underlying assumptions. We have also chosen to bring a more critical view on organizational 

culture into the light. This is done by examining Mats Alvessons perspective. 

 

The conclusions we have found are that the organizational culture at this specific hotel is quite 

similar when comparing the different opinions and descriptions. It only differs in a few questions 

and we think this might be because the organization is divided into several sectors and thereby 

creates subcultures. 

 

Key words: Organizational culture, Edgar H. Schein, subcultures, case study, hotel culture. 



Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka organisationskulturen på ett specifikt hotell. Detta har 

gjorts genom en kvalitativ ansats som innehållit både intervjuer, dokumentstudier och några mindre 

observationer. Frågeställningarna framgår nedan: 

 

 Hur uppfattas organisationskulturen av chefer och anställda? 

 Hur framställs kulturen i Hotellets dokument? 

 Vilka eventuella skillnader och likheter beträffande organisationskulturen kan vi identifiera 

mellan de anställdas uppfattningar, chefernas uppfattningar samt det som framgår i 

dokument? 

 

Vi har i analysen använt oss av Scheins teori om organisationskultur, han delar in den i 3 nivåer; 

artefakter, normer och värderingar samt gemensamma antaganden. Vi har även valt att ta upp ett 

mer kritiskt perspektiv på organisationskultur genom att kort redogöra för Mats Alvessons utsagor i 

ämnet. 

 

De slutsatser vi kan dra är att organisationskulturen på vårt undersökta hotell är att de olika synerna 

på kulturen är i stort sett homogena. De skiljer sig på några punkter vilket vi tror kan bero på att 

hotellet är uppdelat i olika avdelningar och därmed skapat subkulturer. 

 



Förord 
Vi vill börja med att tacka all personal på Hotellet och särskilt våra intervjupersoner. Tack för att vi 

fick möjlighet att studera er verksamhet och ta del av er kunskap. 

 

Tack till familj och vänner för stöd och motivation när det känts motigt.  

 

Tack till vår handledare Louise som gett oss bra feed-back och hela tiden uppmuntrat och stöttat. 

 

Tack till IT-avdelningen på Örebro Universitet som hittade våra försvunna ljudfiler från de första 

intervjuerna. 
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1. INLEDNING 
Organisationskultur finns på alla företag och genomsyrar hela organisationen. 

Organisationskulturen utgörs både av organisationens värdegrund, men också av uttryckta och 

synliga delar av organisationen så som inredningen samt mindre synliga som stämningen på 

arbetsplatsen.
1
 Organisationskulturen består alltså av både synliga och icke synliga aspekter av en 

organisation och uppfattningarna om organisationskulturen kan skilja sig mellan olika grupper av 

anställda även om den samtidigt ses som en helhet av bland annat medlemmarna i organisationen.
2
  

 

Hotellbranschens organisationskultur ses som unik och speciell. Produkten som levereras av 

personalen är till exempel istället för en fysisk produkt service och värdskap. Det viktigaste för 

helhetsintrycket och servicen är hur personalen tillhandahåller tjänsten. Detta blir viktigare än själva 

tjänsterna som erbjuds. De anställda ska ge organisationen nöjda kunder, och för ledningen är det 

viktigt att hålla kvar de anställda som gör utför ett bra arbete.
3
 Ett hotell består ofta av många 

avdelningar som var och en är beroende av varandra för att skapa en helhetsupplevelse för gästerna. 

Dess avdelningar kan vara konferens, restaurang samt själva övernattningsdelen. Hotellpersonalen 

blir viktig för helhetsintrycket eftersom gästerna förväntar sig god service.
4
 Detta gör det viktigt för 

hotell att skapa eller bibehålla en organisationskultur där service och värdskap står i centrum och 

som de anställda arbetar för. Det ställer krav på de anställda att ge bra service och på 

organisationskulturen att vägleda medlemmarna åt rätt håll. I en organisation som är så beroende av 

fungerande service som ett hotell är kan det vara problematiskt om organisationsmedlemmarna har 

olika syn på organisationskulturen.  

 

Det hotell vi valt att studera utmärker sig och har ett tydligt koncept där de uttrycker sig offentligt 

och menar att de bryr sig om omvärlden, de anställda samt sina gäster. De uppger sig även bry sig 

om andra människor som behöver en hjälpande hand. På sin hemsida beskrivs att de vill ge gästerna 

en varm omtanke och personlig service, att hotellet ska vara en plats gästerna vill tillbaka till och 

som de talar om efteråt. De som arbetar på hotellet ska enligt en arbetsannons på hemsidan vara 

unika och ha en stark positiv energi som smittar av sig. Att bry sig om människor och att värdera det 

unika hos medarbetarna är något som lockar oss att studera organisationskulturen på just detta 

hotell. 

 

Med bakgrund av att det kan vara problematiskt med olika uppfattningar kring kulturen är vi 

intresserade av att studera om det finns en homogenitet bland de anställda på hotellet. Dokument 

och det som kommuniceras från en ledning är även de starkt bidragande till hur kulturen formas
5
. Vi 

har därför valt att fokusera på att se hur kulturen uttrycks i dokument, hur den upplevs hos chefer 

samt hos anställda. Detta för att få en så bred bild som möjligt av kulturen. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera eventuella skillnader och likheter inom 

organisationskulturen på Hotellet. 

 

1.2 Frågeställningar 
 Hur uppfattas organisationskulturen av chefer och anställda? 

 Hur framställs kulturen i Hotellets dokument? 

                                                 
1
 Granberg, Otto (2011): PAOU – Personaladministration, HRM och organisationsutveckling. Stockholm: Natur & 

Kultur s. 190-191. 
2
 Schein, Edgar H (2010): Organizational culture and leadership (4th ed). San Francisco: Jossey-Bass. 

3
 Dawson, Mary  m.fl. (2011): ”The hospitality culture scale: a measure organizational culture and personal attributes.” 

s. 290-300, International Journal of Hospitality Management vol 30 nr 2  
4
 Lönn, Eva & Wigerstad, Cecilia C-B (2002): Hotellskolan A. Stockholm: Sellin & Partner Bok och idé AB s. 22. 

5
 Schein 2010 s. 219. 
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 Vilka eventuella skillnader och likheter beträffande organisationskulturen kan vi identifiera 

mellan de anställdas uppfattningar, chefernas uppfattningar samt det som framgår i 

dokument? 

 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa oss till att undersöka organisationskulturen på ett specifikt hotell. Vi har 

också valt att analysera empirin med hjälp av Edgar H. Scheins teorier. Vi är medvetna om att det 

finns fler sätt att se på organisationskultur, men har tilltalats mest av hans teorier. Han har dessutom 

konkreta tillvägagångssätt för studier av organisationskultur som vi inspirerats av då vi ser oss som 

nybörjare på området. Städpersonalen inkluderades inte i vår studie då de tillhör ett annat företag 

och deras tjänster hyrs in av hotellet. Städpersonalen deltar inte heller på personalaktiviteter som 

anordnas och det är ytterligare en anledning till att vi valt att inte studera denna avdelning. Kön, 

etnicitet och ålder har vi inte upplevt som relevanta för vår studie, varför vi valt att inte ta hänsyn 

till detta.  

 

1.4 Disposition 
Denna uppsats har inletts med en inledning där vårt syfte och frågeställningar tas upp tillsammans 

med avgränsningar. I kapitel två framgår vår metodologi, etiska aspekter samt reliabilitet, validitet 

och generaliserbarhet. Kapitel tre tar upp teorin vi valt att utgå från, vi inleder med en allmän syn på 

organisationskultur, redogör sedan för Edgar H. Scheins begrepp och för även in en mer kritisk syn 

på organisationskultur. I kapitel fyra redogör vi för den tidigare forskning vi funnit som berör vårt 

ämnesområde. Resultat och analys redogörs för i kapitel fem och arbetet avslutas med kapitel sex 

och en slutdiskussion samt förslag till vidare forskning. 

 

1.5 Om Hotellet 
Vi har valt att kalla hotellet vi undersökt för Hotellet, detta för att behålla vårt valda hotell anonymt. 

Hotellet har ca. 40 medarbetare och av dessa har ca. 5 personer en ledande ställning. Hotellet 

startades 2001 av ett familjeföretag som vi i uppsatsen valt att kalla Ägaren. Hotellet franchisear 

även ett hotellkoncept som vi kommer att benämna som Kedjan. 

 

Då Hotellet startades franchiseades ett annat koncept som företaget valde att bryta samarbetet med 

för några år sedan och därefter har konceptet varit Kedjans. Hotelldirektören har funnits med 

Hotellet sedan 2003. Som del av Hotellet finns en restaurang och bar, det erbjuds även lokaler och 

service för att kunna genomföra konferenser. Hotellet har för närvarande ca. 140 rum. Städningen 

sköts av ett inhyrt företag.  
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2. METOD 
Detta kapitel beskriver hur vi gått tillväga när vi utformat uppsatsen och genomfört vår studie. Vi 

har delat upp kapitlet i olika avsnitt för att underlätta läsningen och inleder med redogörelser för 

vår studie. Sedan redogörs för urval, analysmetod, etiska överväganden samt reliabilitet, validitet 

och generaliserbarhet.  

 

Under arbetet med uppsatsen har vi delat upp skrivandet mellan oss, vi har dock bearbetat allt 

material gemensamt och ser oss därmed som gemensamt ansvariga för innehållet. 

 

2.1 Kvalitativ studie 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats för att studera organisationskulturen. Vi har valt 

att använda oss av olika metoder för att få en större förståelse för begreppet och organisationen. De 

metoder vi använt oss av är kvalitativa intervjuer, observationer samt mindre dokumentstudier.  

 

Vi anser oss inte ha någon större förförståelse gällande hotellbranschen mer än att en av oss har 

arbetat som städerska på hotell. Dock har den andra av oss anställning som receptionist vilket kan 

ge oss en förförståelse för delar av arbetet på Hotellet. Då vi inte upplevde oss styrda av vår 

förförståelse valde vi att planera in ett inledande möte för att få insikt i arbetet på Hotellet. 

 

Vår ansats är abduktiv, en blandning av teoretisk och empirisk utgångspunkt. Mason beskriver 

abduktiv ansats som att forskaren växlar mellan teori och empiri och att studien förs framåt med 

hjälp av båda.
6
 Då vi startade med en teoretisk utgångspunkt, men sedan förändrade vårt fokus 

något efter vad som framkommit under studiens gång menar vi att vi har en abduktiv utgångspunkt. 

 

2.1.1 Urval 
Den första kontakten med Hotellet fick vi genom att kontakta hotelldirektören, han i sin tur ledde 

oss vidare till de anställda som vi sedan intervjuade. Detta gjordes för att underlätta för både 

Hotellet och de anställda. Vi informerade hotelldirektören att vi ville intervjua lika många chefer 

som anställda och han föreslog då att vi skulle intervjua personer från de olika avdelningarna för att 

få en bredare bild av Hotellet. På Hotellet har vi intervjuat personal från två olika avdelningar. Vi 

har intervjuat två medarbetare och en chef från varje avdelning. Dessutom intervjuade vi 

hotelldirektören som har det övergripande ansvaret. 

 
2.1.2 Intervju  
Mason beskriver att intervjuer är den vanligaste metodformen och att det är en bra metod för att få 

en fördjupad förståelse av ämnen man själv inte är insatt i
7
. Via intervjuer kan vi få mer djupgående 

och nyanserade svar
8
. Vi menar att för att få förståelse för organisationskulturen behöver vi göra 

intervjuer, detta för att få möjlighet till mer utvecklade svar samt att få möjlighet att kunna ställa 

följdfrågor direkt vid intervjutillfället. På detta sätt kan frågor följas upp och resultera i mer 

djuplodade svar.  

 

Mason menar att det är viktigt att ställa frågor som är relevanta för det som ska studeras samt som 

är förståeliga för intervjupersonen. Mason säger också att som intervjuare är det viktigt att tänka på 

att kanske inte ställa frågor där intervjupersonen måste reflektera kring hur den eventuellt skulle 

agera, utan istället få redogöra för faktiskt upplevda situationer.
9
 Vi har därför valt att inte ställa 

frågor direkt om organisationskulturen eftersom alla inte har en fördjupad kunskap i hur 

organisationskultur och dess begrepp fungerar. Istället ställer vi frågor kring hur de uppfattar saker i 

sin omgivning och använder deras svar med de begrepp vi känner till samt relevant litteratur för att 

                                                 
6
 Mason, Jennifer (2002): Qualitative researching, (2nd edition). London: SAGE Publications Ltd. s. 180 

7
 Mason 2002 s. 62-63 

8
 Mason 2002 s. 65 

9
 Mason 2002 s. 64-65 
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skapa oss en bild av kulturen. Vi valde även att ställa frågor om saker de upplevt istället för att be 

dem tänka sig hur de skulle resonera i specifika situationer. 

 

Vi var intresserade av intervjupersonernas upplevelser då vi genomförde våra intervjuer. Mason tar 

upp att den som intervjuar bör vara medveten om att intervjupersonerna inte är opartiska. Hon pekar 

också på att man som intervjuare inte heller alltid är opartisk och att själva intervjutillfället är en 

skapad situation.
10 

Vi menar att det är viktigt att reflektera kring den information vi erhåller och hur 

vi som intervjuare kan påverka intervjusvaren.  

 

Våra intervjuer har lagts upp enligt en halvstrukturerad intervjuform med hjälp av en intervjuguide. 

Halvstrukturerade intervjuer har en rörlig form och har inte helt förutbestämda frågor
11

. Det ger 

möjlighet att fördjupa sig i teman som uppkommer under intervjuns gång. Detta gör att det kan 

framkomma intressant information som kanske inte kommit fram om det varit fasta frågor. Att 

intervjun också är relativt informell gör att det kan bli enklare för den som blir intervjuad att 

slappna av.
 12

 Detta menar vi är viktigt för att få fram relevant information i studien, att personen 

som blir intervjuad känner sig bekväm och ges möjlighet att utveckla sina svar.    

 
Vi framförde till hotelldirektören vilka veckor vi ville genomföra intervjuerna. Hotelldirektören 

frågade sedan i sin tur de anställda om några hade möjlighet och ville ställa upp. Vi har inte insikt i 

hur förfrågningsförfarandet såg ut, men med bakgrund av att våra intervjupersoner upplevts positiva 

och varit mycket öppenhjärtliga är vårt intryck att de fått välja själva om de vill delta. 

Intervjupersonerna har fått välja fritt vilken tid som passat bäst för intervju, detta för att underlätta 

för dem och få dem att känna sig så trygga och ostressade som möjligt. Vi har inte gått ut med 

någon information till intervjupersonerna innan vi genomförde intervjuerna. Syftet med intervjun 

kommunicerades vid intervjutillfället innan själva intervjun startade och vi stämde kontinuerligt av 

med intervjupersonerna att de samtyckte och även förstått information. 

 

Vi har intervjuat hotelldirektören, två avdelningschefer samt fyra anställda på Hotellet, dessa 

kommer från två olika avdelningar. Samtliga har fasta heltidsanställningar, eller i det närmaste 

heltid. Av de fyra anställda som intervjuats är två från avdelningen för reception/konferens och två 

från restaurang/bar. De anställda har arbetat olika länge på hotellet, en av dem har varit med sedan 

starten 2001 medan en annan började arbeta heltid först 2009 efter att ha arbetat deltid på hotellet 

tidigare. De chefer som intervjuats är två avdelningschefer samt hotelldirektören. 

Avdelningscheferna är ansvariga för reception/konferens och restaurang/bar/husfru. Den sistnämnde 

delar även sin tjänst med en kollega.  

 

Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen under intervjupersonernas arbetstid, detta för att underlätta 

för dem. Alla intervjuer utom en genomfördes i samma lokal, ett litet slutet konferensrum där vi 

hade möjlighet att sitta i lugn och ro. Lokalen som användes vid ett av tillfällena var en större 

konferenslokal vilket bland annat gjorde att vi satt längre ifrån intervjupersonen. Rummet 

upplevdes av oss inte idealt för en mindre intervju. Detta var dock ingenting vi ansåg påverkade 

intervjuns kvalitet. Anledningen till att vi behövde byta rum var att den första lokalen var bokad vid 

ett av intervjutillfällena. 

 

Att intervjuerna gjordes på arbetsplatsen hoppas vi bidrog till att intervjupersonerna kände sig mer 

bekväma och trygga, dock är vi medvetna om att detta även kan ha inneburit att de kände sig 

begränsade och otrygga att tala om eventuell känslig information. Då de även var i tjänst när 

intervjuerna gjordes kan detta ha gjort att de hade svårt att fokusera på intervjun. Detta var dock 

inget vi upplevde vid något tillfälle.  

                                                 
10

 Mason 2002 s. 64-65 
11

 Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB. s. 117 
12

 Mason 2002 s. 62-63 
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Vi var två som intervjuade, då blev vi två som hörde vad som sades. För att få intervjuerna så lika 

som möjligt så var det en av oss som var drivande i att ställa frågor. Den andra flikade dock in med 

följdfrågor då det behövdes. Vi använde oss av en intervjuguide med ett antal frågor, men såg oss 

inte styrda av att ställa frågorna i någon exakt ordning och var öppna för att lägga till frågor, alltså 

en halvstrukturerad intervjuform
13

. Som intervjuare finns det enligt Halvorsen en risk att vi påverkat 

intervjupersonerna under intervjun genom exempelvis kroppsspråk, detta kallas intervjuar-effekt
14

. 

Då vi behövde paus mellan intervjuerna gavs intervjupersonerna tillfälle att tala med varandra, 

vilket Halvorsen beskriver som en risk och han menar att detta kan påverka resultatet av 

intervjuerna.
15

 Vi vet dock inte i vilken utsträckning intervjupersonerna kommunicerade med 

varandra mellan intervjuerna eller om detta påverkat intervjuerna negativt.  

 

Vi hade en intervjuguide som grund för intervjuerna, men insåg efter den första intervjun att vi inte 

behövde ställa alla frågor. Flera frågor gick att slå ihop till en och en del upplevdes inte längre 

relevanta. Den första intervjun blev mycket lång och under denna fick vi reda på mycket fakta som 

vi inte behövde fråga om i resterande intervjuer, exempelvis vem som bestämde hur inredningen i 

lokalerna ska se ut. Efter några intervjuer kände vi oss mer insatta i verksamheten och mer trygga i 

intervjusituationen. Det gjorde att vi efter några intervjuer utvecklade två nya frågor som vi 

upptäckte gav intressanta svar. Dessa finns angivna under en särskild kategori i intervjuguiden som 

ligger som bilaga (se bilaga 1).  

 

Efter intervjun gavs intervjupersonerna möjlighet att ställa frågor och lägga till eventuell 

information. Dessutom lämnade vi ut våra kontaktuppgifter om intervjupersonen skulle vilja 

kontakt oss med någon information eller frågor i efterhand. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades, detta för att kunna lyssna och läsa i efterhand och hjälpa oss att minnas vad som 

sades. Detta gjordes med intervjupersonernas samtycke, alla gav sitt medgivande.  

 

2.1.3  Intervjuguide 
Vår intervjuguide utformades med inspiration av Edgar H. Scheins teori, Hotellets personalhandbok 

samt det inledande studiebesöket. Vi delade upp intervjuguiden i tre delar där den första delen 

tänktes som en uppvärmning där intervjupersonerna fick tala om sina arbetsuppgifter m.m. Den 

andra delen var uppdelad enligt teman. Dessa var policys/regler, lokaler, säkerhet och socialt. Det 

första temat hade frågor som berör hur personalen uppfattar och efterföljer diverse regler och 

policys. Det andra temat tog upp lokaler och här ställdes frågor kring hur de uppfattade sin fysiska 

arbetsmiljö samt övriga aspekter som berörde densamma. Tema tre handlade om säkerhet och här 

diskuterades bl.a. brand- och andra säkerhetsföreskrifter samt hur dessa efterföljs. Det sista temat 

berörde sociala aspekter av arbetet, exempelvis hur och när personalen umgås, konflikter och 

utvecklingssamtal. I den sista delen av intervjuguiden avrundade vi och gav möjlighet för 

intervjupersonen att ställa frågor till oss eller tillägga något. Intervjuguiden modifierades något 

beroende på om vi talade med en chef eller en anställd. Exempelvis ställde vi frågor till de anställda 

kring påverkansmöjlighet och regler som en del av cheferna varit med och satt upp. Till chefernas 

intervjuer försökte vi ställa frågor som mer skulle beröra deras uppfattning om organisationen. (För 

intervjuguiden se bilaga 1). 

 

2.1.4  Observationer 
Steinar Kvale menar att observationer kan användas för att se de grundläggande antagandena och 

underförstådda uppfattningar i en grupp eller en kultur
16

. Edgar H. Schein skriver att grundläggande 

                                                 
13

 Kvale 1997 s. 117 
14

 Halvorsen, Knut (1992): Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB s.89 
15

 Halvorsen 1992 s. 89 
16

 Kvale 1997 s. 100 



6 

antaganden är svåra att komma åt och uttrycka
17

. Detta gör att intervjupersonerna kan ha svårt att 

berätta om dessa. Därför ville vi använda oss av den kvalitativa intervjun tillsammans med en 

mindre observation för att försöka få insyn i de underförstådda uppfattningar som Kvale menar kan 

analyseras genom en observation. Schein menar att artefakter i kulturen är den observerbara 

nivån
18

. Detta gör att vi kan också kan använda observationen till att tolka de synliga delarna av 

organisationskulturen. Våra observationer har bestått av ett inledande studiebesök samt närvaro på 

två personalmöten. Dessa beskrivs mer ingående nedan. Vi valde att inte föra några anteckningar 

under observationerna utan istället fokusera på det som sades och uttrycktes på mötena. 

 

Som inledande inspiration till intervjuerna och för att lära oss mer om Hotellet fick vi en 

rundvandring med hotelldirektören. Innan vårt studiebesök på Hotellet läste vi på om Edgar H. 

Scheins beskrivning av artefakter för att ha mer insikt i begreppet och veta mer vad vi skulle titta 

efter. Vi var även öppna för annat som kunde uppkomma. Studiebesöket genomfördes med 

hotelldirektören vi haft kontakt med och det var också han som valde vilka utrymmen han ville visa 

för oss. Detta kan innebära att han eventuellt valde bort utrymmen som han ansåg vara olämpliga 

för oss att se. På rundvandringen fick vi se några hotellrum, spaavdelning, gym, restaurangen samt 

några personalutrymmen. 

 

Vi medverkade på två personalmöten, dessa ägde rum efter att alla intervjuer genomförts. Detta 

gjorde att många av de anställda kände igen oss och bidrog sannolikt till att de kände sig mer trygga 

med vår närvaro. Knut Halvorsen redogör för olika former av observationer. Vi använde oss av 

direkt öppen observation vilket innebär att de observerade är medvetna om varför vi är där, syftet 

och att de ser oss. Halvorsen beskriver även något som kallas deltagande observation vilket innebär 

att forskaren är deltagare i det som studeras. Halvorsen beskriver aktivt deltagande som att 

forskaren aktivt försöker påverka det som studeras och passivt är motsatsen.
19

 Vår intention var att 

agera passivt och inte påverka mötena utan enbart studera de anställda under mötet. Dock blev vi 

ibland inkluderade genom att de kommenterade vår närvaro, men ändå inte så vi upplevde att vi var 

aktivt deltagande. 

 

De två mötena var för två olika avdelningar och hade ganska olika karaktär. Det ena var ett mer 

formellt möte som vi fick veta skedde med ungefär treveckorsintervaller. Där deltog nästan alla 

anställda inom avdelningen, även deltidsanställda. Det andra mötet skedde på veckobasis och där 

deltog de anställda som arbetade just den dagen. Personalmötena beskrivs närmare under kapitel 5.  

 

2.2 Hotellets dokument 
Hotellet ägs av ett familjeföretag, men franchisear sitt koncept från en annan rörelse. Detta gör att 

de anställda påverkas av flera olika budskap. Vi har tyvärr inte kunnat få ta del av alla dokument 

p.g.a. sekretess och vi är medvetna om att detta kan göra att vi inte ser allt som påverkar de 

anställda vad gäller skrivna dokument. De dokument vi fått ta del av har bestått av en 

personalhandbok utformad av ägarföretaget, ägarföretagets årsredovisning, diverse små 

informationsfoldrar om Hotellet samt Hotellets och franchiseföretagets hemsida. Hotelldirektören 

uttrycker det som att företaget som äger Hotellet påverkar dem mest medan den andra rörelsens 

koncept mer fungerar som ett ramverk, vilket kan innebära att vi fått ta del av den mest relevanta 

informationen. Foldrarna varierade från att vara ett uppslag stora till ca. 45 sidor. Årsredovisningen 

var 45 sidor lång och personalhandboken omfattade 26 sidor. Innehållet i dokumenten beskrivs 

närmare i kapitel 5. 

 

2.3 Analysförfarande 
Vi transkriberade allt intervjumaterial och transkriberingarna delades upp mellan oss. Idealt hade 
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transkriberingarna behövt göras av samma person för att få ett mer jämbördigt resultat. Steinar 

Kvale menar dock att om fler ska transkribera bör de inblandade komma överens om i förväg hur 

transkriberingen ska se ut. Det är även lämpligt att bestämma hur ingående transkriberingen ska 

vara, om exempelvis pauser och hummanden ska vara med.
20

 Vi gjorde som Kvale föreslog och 

kom i förväg överens om formalia för intervjuutskrifterna. Vi bestämde även att vikten skulle ligga 

på det som sades och inte eventuella hummanden. Längre pauser och ord som inte hördes 

markerades i texten. Kvale menar att för att underlätta för läsaren kan citat göras om till 

skriftspråk
21

. Vi har i vårt resultat valt att omformulera vissa citat för att underlätta för läsaren.  

 

Vid analys av det kvalitativa materialet har vi använt oss av en form av helhetsanalys. Detta innebär 

att det textmaterial som finns läses och att viktiga citat och uttryck markeras. Forskaren kan även 

notera i marginalerna för att påbörja kategoriseringen redan vid läsningen. Det forskaren är ute efter 

är att se helheten.
22

 När intervjuerna skrivits ut läste vi igenom materialet och tog ut återkommande 

teman; arbetsplatsen, policys, utvecklingssamtal, sammanhållning och stämning. Temat 

arbetsplatsen innehöll åsikter kring lokaler, arbetstider samt raster. Policys berörde uppfattningar 

kring de olika regler som finns på arbetsplatsen och hur de efterföljs. Utvecklingssamtal berör 

åsikter kring hur dessa utförs och följs upp. Till sist har vi sammanhållning och stämning där vi 

samlat uttalanden kring hur detta uppfattas på Hotellet. Dessa teman kategoriserades för att sedan 

placeras i under rubriker inspirerade av vår teoretiska ram; artefakter, värderingar och normer samt 

grundläggande antaganden. Vi kategoriserade även intervjuerna med cheferna för sig och de 

anställda för sig för att sedan kunna sammanställa och göra jämförelser. Alla teman utom 

sammanhållning och stämning placerades under artefakter, sammanhållning och stämning ansåg vi 

beröra värderingar och normer. Grundläggande antaganden består av en sammanvägning av allt 

insamlat material, detta då de är mycket svåra att utläsa och ställa frågor kring. 

 

2.4 Etiska överväganden 
Vi har utgått från tre etiska riktlinjer för forskning om människor när vi genomfört vår studie. Dessa 

är informerat samtyckeskrav, konfidentialitet samt konsekvenser och beskrivs närmare nedan. 

 

Informerat samtyckeskrav innebär att intervjupersonen informerats om syftet med undersökningen 

och därefter fått chansen att dra tillbaka sitt medgivande. Detta innebär att intervjupersonen deltar 

frivilligt i studien. Problem som kan uppkomma med detta är frågan om vem som gett sitt 

samtycke.
23

 Det kan finnas ett problem med att en ansvarig bestämmer om intervjuerna, vi har dock 

inte upplevt att de intervjuade känt sig tvingade att delta i och med deras öppenhjärtiga svar på våra 

frågor. I första hand gav hotelldirektören sitt medgivande till att genomföra intervjuerna, sedan har 

vi också, vid intervjutillfället, frågat de anställda personligen om samtycke till intervjun samt gett 

dem en möjlighet att ställa frågor vid eventuella oklarheter. Vi har inte sett något behov av att 

undanhålla information för våra intervjupersoner, vilket har gjort att vi gått ut med så mycket 

information som möjligt om vår studie. 

 
Konfidentialitetskravet innebär att personliga data inte redovisas samt att intervjupersonerna har 

rätten att vara anonyma i vår uppsats
24

. Vi har fört en dialog med de anställda om anonymitet 

eftersom vi genomför vår studie på en specifik arbetsplats och det kan gå att gissa sig till vem som 

sagt vad i intervjuerna då det inte finns så många anställda på Hotellet. Vi har även valt att hålla 

Hotellet anonymt. 

 

Konsekvenser handlar om hur studien kommer vara fördelaktig för till exempel vårt studerade 

                                                 
20

 Kvale 1997 s. 156 
21

 Kvale 1997 s. 155-158 
22

 Halvorsen 1992 s. 131-132 
23

 Kvale 1997 s. 107 
24

 Kvale 1997 s. 109 



8 

företag eller inte. Vi har ett ansvar att tänka igenom möjliga konsekvenser av vår studie för både 

individerna i organisationen och företaget.
25

 Detta har bidragit till att vi haft i åtanke hur vi 

framställer Hotellet samt de anställda. 

 
Vi har dessutom tagit hänsyn till etiska aspekter i själva genomförandet av intervjuerna. Detta för att 

se till att ingen känner sig kränkt eller obekväm av själva samtalet. Vi har inte ställt privata frågor 

eller frågor som kan uppröra på olika sätt. Vi har inte upplevt att någon känt sig obekväm vid 

intervjutillfället då vi upplevt att de varit öppna mot oss. Detta kan vi dock inte säkert veta. 

 

För att underlätta för de intervjuade att höra av sig till oss har vi utformat ett kontaktblad med våra 

telefonnummer och mailadresser. Detta då majoriteten av kontakten skett genom hotelldirektören. 

Tanken med kontaktbladen är att de intervjuade ska kunna höra av sig till oss om de kommer på 

ytterligare information vi behöver veta eller få chansen att dra tillbaka någon utsaga. 

 

2.5 Reliabilitet 
Kvale och Brinkmann menar att en studies reliabilitet beror på om resultatet från en studie går att 

reproducera vid andra tillfällen av andra forskare
26

. På grund av den subjektiva tolkningen är det 

dock svårt att reproducera kvalitativa studier
27

. Under intervjun var vi två som intervjuade vilket 

möjligtvis kan ha gjort att vi påverkat intervjupersonerna på olika sätt. Halvorsen talar om 

intervjuar-effekten som något som kan påverka intervjupersonerna, vilket vi kan ha gjort omedvetet 

under vår intervju
28

. Dock var alla intervjuer upplagda på samma sätt, med en intervjuare som 

drivande att ställa frågor och föra intervjun framåt och den andre intervjuaren flikade in med 

följdfrågor när det behövdes. För att öka reliabiliteten undvek vi att ställa ledande frågor om vi inte 

var i behov av förtydligande. Istället ställdes öppna frågor för att få utvecklande svar. Vi följde även 

upp eventuella oklarheter direkt vid intervjutillfället.  
 

Vad gäller observationsstudier menar Knut Halvorsen att reliabiliteten vid studie på fält är låg då det 

är svårt att standardisera själva observationen
29

. Detta var även första gången för oss båda att göra 

en observation och då mötena var så få och så olika är det svårt att ha någon hög reliabilitet. Dock 

kunde vi vid personalmötena bekräfta information vi fått reda på genom intervjuerna, vilket vi 

menar höjer reliabiliteten. 

 

2.6 Validitet 
Begreppet validitet handlar om i vilken utsträckning forskaren undersöker det som ska undersökas 

samt om det är korrekt information som framkommer vid undersökningen
30

.  

 

För att öka vår validitet spelades alla intervjuer in för att vi skulle kunna lyssna på dem i efterhand 

och även skriva ut dem i text. På detta vis bearbetas intervjumaterialet igen och vi kan då se om vi 

uppfattat informationen som framkom på intervjuerna på rätt sätt. Frågorna i intervjun har utformats 

utifrån vår teori för att de skulle vara relevanta för det vi ville undersöka. Den första intervjun blev 

ca. 60 min lång och övriga 30-40 min. Att den första blev så lång beror på att vi under denna 

intervju fick fram fakta som sedan inte behövde frågas om i övriga intervjuer. Vi var i våra 

intervjuer ute efter intervjupersonernas subjektiva upplevelser. Den som blir intervjuad är inte 

opartisk och berättar om sin upplevelse av något. Som intervjuare är man inte alltid opartisk och 

själva intervjutillfället är en skapad situation.
31

 Vi kan även ha påverkat intervjupersonerna 

                                                 
25

 Kvale 1997 s. 110 
26

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009): Den Kvalitativa Forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB. s. 263 
27

 Kvale 1997 s. 188-189 
28

 Halvorsen 1992 s. 89 
29

 Halvorsen 1992 s. 85 
30

 Kvale & Brinkmann 2009 s. 264 
31

 Mason 2002 s. 64-65 



9 

omedvetet genom den så kallade intervjuar-effekten, detta genom exempelvis kroppsspråk eller 

tonfall
32

. Då intervjupersonerna upplevdes mycket förtroliga mot oss och vi under exempelvis 

personalmötena fick ta del av hemlig information bedömer vi dock att vi till stor del fått fram 

korrekt och sann information. 

 

2.7 Generaliserbarhet 
Vi har valt att göra en fallstudie på en specifik arbetsplats, vilket gör att resultatet sannolikt inte går 

att generalisera utanför organisationen vi undersökt. Steinar Kvale beskriver dock analytisk 

generalisering som att resultaten som framkommer i en studie eventuellt kan användas för att se vad 

som kan ske i andra situationer. För att bestämma om detta görs en grundlig analys byggd på 

forskning.
33

 Då vi studerar ett företag inom en särskild bransch, hotellbranschen, är det möjligt att 

våra resultat kan generaliseras till andra företag inom branschen. Det kan även vara så att våra 

resultat kan användas som vägledning i andra branscher eftersom organisationskultur som fenomen 

finns på de flesta företag. 

 
2.8 Metoddiskussion 
Vid genomförandet av intervjun användes inte alla frågor från intervjuguiden då vissa av dessa 

berörde mer allmänna frågor som inte fokuserade på intervjupersonernas upplevelser utan mer 

berörde sådant vi funderat över när vi läste personalhandboken. Några frågor utformades under 

intervjuernas gång och vid de sista intervjuerna vilket gjorde att vi inte ställt dessa till alla 

intervjupersoner. Idealt hade varit att kunna ha en färdig intervjuguide när vi genomförde 

intervjuerna, men detta var svårt eftersom vi inte visste hur mycket tid vi fick till intervjuer eller var 

vana att intervjua.  

 

De intervjuade kan ha påverkats av varandra genom att de kunde tala med varandra mellan 

intervjuerna. Restaurangpersonalen intervjuades efter avdelningens chef vilket kan ha påverkat 

svaren på intervjun om denne meddelade vad de intervjuade skulle förvänta sig eller om vi som 

intervjuade påverkats av chefen när vi intervjuade de anställda. Vi vet dock inte om de samtalade 

efter intervjun och vad som sades, men vi är medvetna om att detta kan ha skett. Den information vi 

gav till de intervjuade om organisationskultur kan ha påverkat svaren på det sätt att de intervjuade 

försökt beskriva den övergripande stämningen som god. Vi vet inte vad hotelldirektören gått ut med 

för information till de anställda inför intervjuerna.  

 

Dokumentsekretessen gjorde att vi inte kunde använda dokumenten som vi från början hade tänkt, 

därför har vi nämnt dessa lite kort i resultatet samt försökt analysera dessa i samband med 

intervjuerna.  

 

Våra observationer var mindre omfattande men gav oss en bild av hur organisationen fungerar samt 

hur de anställda kommunicerar med varandra samt hur stämningen kändes på arbetsplatsen.  

Vi skulle velat följa upp mer angående subgrupperingarna i organisationen vi tyckte oss se för att 

kunna förstå vad dessa beror på samt om de är så utmärkande som vi ibland fick bilden av.  
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3. TEORI 
Det finns många olika sätt att studera organisationskultur och vi har valt att fokusera på Edgar H. 

Scheins teori om organisationskulturens tre olika nivåer. I detta kapitel kommer vi även kort att 

redogöra för andra sätt att se på organisationskultur i stort för att försöka ge en inblick i 

användandet av begreppet. Vi kommer även redogöra för kritiska perspektiv på organisationskultur 

för att ge en kontrast till Scheins kulturbegrepp. 

 

3.1 Allmänt om organisationskultur 
Under 1980-talet började det talas om organisationskultur. Det framkom att stora framgångsrika 

företag automatiskt hade bra organisationskultur. Ledande författare på området var bl.a. Edgar H. 

Schein. Dessa författare bidrog till att göra organisationskultur till ett populärt ämne att studera. Det 

ställdes frågor kring hur man uppförde sig i en organisation, vad som ansågs som ett accepterat 

beteende och vilka normer och regler som fanns m.m. Det framhävdes att om alla dina anställda 

hade samma värderingar och uppfattningar så skulle ditt företag bli framgångsrikt. Ledarens uppgift 

var att skapa en stark organisationskultur genom att vara tydlig i vilka regler och policys som 

gällde, kommunicera dessa på ett bra sätt samt även följa upp hur regler efterföljs. Högt uppsatta 

chefer accepterade och tog till sig de teorier som framkom och organisationskultur ansågs vara det 

som höll ihop organisationen.
34

  

 

Snart började kritikernas röster höras. Organisationer som implementerat det rådande synsättet på 

organisationskultur gick helt plötsligt sämre och kritikerna menade att detta berodde på att det nya 

synsättet var för enkelspårigt, att en organisations framgång beror på så många fler faktorer än 

enbart kulturen. En del menade även att det var för mycket fokus på chefernas påverkan på 

kulturen.
35

  

 

De flesta sätten att se på kultur handlar om medlemmarnas delade normer och värderingar. 

Organisationskulturen tillåter likheter mellan människor men är också det som gör att olikheter 

respekteras och gör att det är tillåtet att vara oense och olika i till exempel en arbetsgrupp. Kulturen 

ger dessutom människor en känsla av tillhörighet.
36

  

 
3.2 Scheins kulturbegrepp 
Edgar H. Schein menar att organisationskulturen är viktig för att förstå det som till en första början 

ser märkligt ut i en organisation. Att se organisationskulturen är svårt eftersom det ofta handlar om 

omedvetna processer och grundläggande antaganden. När vi har förståelse för kulturen kan vi inte 

bara se varför människor handlar som de gör, utan vi kan också se varför den är så svår att 

förändra.
37

 Organisationen, gruppen eller teamet måste vara stabilt och ha en slags gemensam 

historia för att vi ska kunna prata om en kultur. Grupper som inte erfarit någon slags motgång 

tillsammans eller har hög personalomsättning kan sakna de grundläggande antagandena.
38

 

 

När det forskas om organisationskultur innefattar detta oftast värderingar, filosofin, spelregler, 

klimatet i organisationen, observerbart beteende och hur människor interagerar med varandra 

genom till exempel språk och normer. Detta är saker vi kan se i en organisation men som Schein 

menar inte räcker till för att beskriva eller tolka organisationskulturen fullt ut. Andra teorier redogör 

för det observerbara och manifesterade inom kulturen men utelämnar det mer djupgående. För att 

kunna tala om organisationskultur behöver det finnas strukturell stabilitet vilket innebär att kulturen 
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överlever även när medlemmar lämnar organisationen. Grupper som har samarbetat ihop en längre 

period utvecklar en kultur som blir starkare ju längre samarbetet varar.
39

  

 

Organisationskultur förs över till nya medlemmar genom gamla medlemmar. Ett sätt att studera 

kulturen är därför att se hur nyanställda lärs upp och tas om hand i organisationen. 

Socialiseringsprocessen avslöjar de mer implicita nivåerna i kulturen. När nya medlemmar får 

belöningar eller bestraffningar av gamla medarbetare inser de vad som är ett accepterat beteende i 

kulturen. När kulturen är stabil lärs den ut till nya medlemmar och får dem att tänka och känna som 

de ”ska” i organisationen.
40

 

 

De som söker arbete i en organisation samt de som har intresse av organisationen utifrån, 

exempelvis kunder eller journalister, kan ha nytta av att veta något om organisationskulturen och 

hur organisationen ser ut på insidan. För att få reda på någonting om organisationen kan 

intressenten göra studiebesök och läsa dokument som finns tillgängliga om organisationen. När det 

gäller att studera organisationen för att bestämma sig för om det är en framtida arbetsplats eller inte 

är det viktigt att utgå från sig själv, menar Schein. Att observera beteenden i organisationen och hur 

du blir bemött av personalen kan ge en uppfattning om organisationen. Det är svårt att säga något 

om hur detta ska göras och standardisera kodningen av kulturen eftersom olika företag och 

organisationer lämnar ut olika mycket till utomstående. Dessutom spelar fördomar om 

organisationen in och kan påverka. Det är viktigt att inte uttrycka sina fördomar, utan gå varsamt 

fram och be om hjälp av personer inom organisationen att förstå olika fenomen. När vi som forskare 

ska undersöka kulturen måste vi ta hänsyn till och vara vaksamma på att organisationen kan försöka 

dölja information.
41

  

 

3.2.1 Ledarens roll i kulturen 
Grundaren av organisationen väljer medlemmarna, han eller hon väljer också miljön organisationen 

ska ligga i samt vilka mål organisationen ska ha
42

. Ledaren eller grundaren av organisationen 

lämnar spår i kulturen och normerna även ibland långt efter uppstarten
43

.  

 

Ledaren kan mer eller mindre visa sina känslor utåt. Hur han eller hon agerar har betydelse för 

kulturen. Om en ledare uttrycker sina känslor för de anställda, till exempel genom att visa ilska kan 

de anställda försöka att undvika att få ledaren arg, eftersom de tycker att känsloyttringarna är 

smärtsamma. Därför anpassar de sitt beteende efter att inte uppröra, vilket gör att de tar efter 

ledarens antaganden.
44

 Vad ledaren ser och uppmärksammar är viktigt för organisationskulturen
45

. 

Även det som ledaren inte reagerar på är en viktig aspekt av ledarskapet och ger de anställda 

budskap om vad som är viktigt att prioritera och fokusera på.
46

 

 

Kulturen bildas oftast från tre olika källor, grundarens värderingar, kunskap från medlemmarna och 

nya värderingar som kommer från nyanställda och nya chefer. Grundaren av organisationen är alltså 

en av många som sätter sin prägel på organisationskulturen.
47

 

 

En ledare kan, om denne kommer med en fungerande idé, skapa en gemensam värdering eller tro 

inom företaget som blir en delad värdering. Om ledaren till exempel kommer med en lösning på ett 
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problem blir utgången av den till en gemensam tro i organisationskulturen.
48

 De anställda kan till en 

början vara skeptiska till en förändring som ledaren föreslår, men om denna visar sig vara en bra 

lösning kan den bli till en norm. De anställda uppfatta något fenomen, till exempel teamwork, mer 

positivt om ledaren visar att förslaget varit en bra lösning på ett problem. Detta gäller endast normer 

som kan testas och bevisas.
49

 

 

3.2.2 Tre nivåer av kulturen 
Enligt Schein kan kulturen delas in i tre olika nivåer; artefakter, normer och värderingar samt 

grundläggande antaganden. Dessa tre är olika synliga i organisationen och samverkar för att skapa 

förståelse. Vi måste till exempel förstå de djupare meningarna i organisationen osv. för att förstå vad 

vi observerar i kulturen. På samma sätt som för att förstå normerna måste vi ha förståelse för de 

grundläggande antaganden som är tagna för givet.
50

 

 

3.2.2.1 Artefakter 
Artefakterna utgör det observerbara i kulturen. Det är saker som vi ser med en gång, saker som vi 

kan se, höra och ta på, alltså den mest konkreta nivån av kulturen. Det kan vara inredning, klädsel, 

historier om organisationen samt publicerade dokument. Artefakter är enkla att se men kan 

misstolkas om vi inte förstår innebörden med dem då de påverkas av andra nivåer i kulturen.
51

 Att 

läsa ut djupare mening från enbart artefakterna är problematiskt eftersom vi utgår från oss själva när 

vi tolkar organisationen. Exempelvis kan en formell organisation ses som effektivare än en 

informell om vi är vana vid formella organisationer och har bra erfarenheter av det.
52

  

 
3.2.2.2 Normer och värderingar 
Normer och värderingar guidar medlemmarna i deras beteende och är lättast att upptäcka när någon 

bryter mot en norm. En organisations mål och ideologi kan vara en av dessa delade värderingar för 

medlemmarna. De nedskrivna normerna kan skilja sig från hur det egentligen ser ut i 

organisationen. Det kan hända att teamet egentligen består av individuellt tävlande medlemmar, 

vilket gör att normerna inte stämmer överens med de nedskrivna ideologierna. Därför är det viktigt 

att skilja på dessa olika typer av normer och värderingar när organisationskulturen studeras. För att 

kunna se hur normer och värderingar hänger samman behöver vi också se på hur de grundläggande 

antagandena ser ut. 
53

 

 

3.2.2.3 Grundläggande antaganden  
Grundläggande antaganden i en organisation kommer från till exempel att återupprepade lösningar 

på problem blir tagna för givet. Dessa antaganden kan från början ha varit värderingar som blir 

sanningar och därför tagna för givet.
54

 De grundläggande antagandena är så dolda att de skiljer sig 

väldigt lite mellan medlemmarna i organisationen. De är antaganden om hur medlemmarna ska bete 

sig i olika situationer och hur de ska känna, tycka eller reagera gällande olika fenomen i 

organisationen och är svåra att ändra eftersom de är svåra att tala om. Detta då de anställda inte är 

medvetna om dem. Det är de grundläggande antagandena som vägleder medlemmarna i vad som 

har betydelse och hur de ska tolka händelser och situationer. De grundläggande antagandena talar 

också om hur de anställda ska reagera emotionellt. När de anställda utvecklat dessa outtalade 

normer kan det vara svårt att förstå de som har andra implementerade grundantaganden. Att det 

finns olika outtalade normer kan leda till missförstånd om dessa krockar
55

. 
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Om vi inte studerar eller försöker ta reda på underliggande, outtalade antaganden i 

organisationskulturen finns en risk att inte tolka artefakterna på ett korrekt sätt då de grundläggande 

antagandena utgör kärnan för kulturen.
56

 

 

3.2.3 Subkulturer 
I en organisationskultur kan det finnas subkulturer som har sina egna grundläggande antaganden. 

De delar organisationens övergripande antaganden, men har även sina egna inom gruppen. Dessa 

subkulturer bildas ofta genom att medlemmarna har olika utbildningar eller erfarenheter. 

Subkulturerna kan göra det svårt för medlemmar av olika subgrupper att kommunicera med 

varandra och de kan även ha olika mål. En av ledarens funktioner är att se till att olika subkulturer 

ändå är på väg mot samma, gemensamma mål. Subkulturer kan även uppstå på grund av den 

hierarkiska ordningen, till exempel mellan chefer och anställda. Detta kommer av att de som 

avancerar bygger upp en delad erfarenhet av att klättra i organisationen.
57

 

 

3.3 Ett kritiskt perspektiv på organisationskultur 
Mats Alvesson menar till skillnad från Edgar H. Schein att det inte finns någon mall för att 

undersöka organisationskulturer. Detta då varje situation, organisation och kultur är så varierande 

och så olika. Istället talar Alvesson om fyra stycken nyckelteman när organisationskultur diskuteras. 

Det första temat handlar om att gå under ytan på organisationen som studeras och se hur 

människorna i organisationen resonerar kring det som för dem är uppenbart. Det bör även resoneras 

kring hur de anställda ser på ledarskapet och det ledaren gör.
58

 

 

Det andra temat som Alvesson redogör för är den dubbla naturen hos kulturen. Med detta menas de 

möjligheter som den ger när vi förstår den, men också begränsningen som den ger när vi förstått. 

När vi förstått stannar vår bild av organisationen.
59

 

 

Det tredje temat handlar om att medlemmarna i en organisation har olika bakgrunder och 

uppfattningar om omvärlden. Det är därför svårt att ha delade värderingar som är samma hela tiden. 

Värderingar skiftar inom gruppen och är föränderliga.
60

 

 

Med det fjärde och sista temat resonerar Alvesson kring att för att kunna studera organisationskultur 

måste forskaren vara medveten om att det är oändligt många faktorer som påverkar den. Inte enbart 

organisationen i sig själv. Bl.a. så påverkar omvärlden och människorna i den.
61

 

 

Ledaren påverkar kulturen även när denne handlar i vardagliga situationer, det kan handla om att ha 

dörren stängd till sitt rum eller förmedla budskap om att han eller hon anser att verksamheten bör 

vara social eller tidseffektiv. Ledarens sätt att prioritera eller att uttrycka sig gör också intryck och 

kan påverka kulturen.
62

 

 

Alvesson menar att ledarens påverkansmöjligheter ofta överdrivs och då speciellt i den amerikanska 

forskningen. De övriga anställda kommer i andra hand och kontexten tenderar att försvinna. 

Alvesson menar att det är viktigt att se att chefen också påverkas av kulturen i en organisation och 

inte bara är en påverkare. Chefens sätt att arbeta påverkas av värderingarna i den organisation han 
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eller hon arbetar.
63

 

 

Vidare tar Alvesson upp sju stycken fallgropar som ska försöka undvikas då organisationskultur 

studeras. Den första innebär att undvika att tala om kulturen som ”den” då kulturen ses som mer 

komplex än att tala om som ”den”. Den andra fallgropen är att sätta etiketter på kulturen, 

exempelvis att den är öppen eller resultatinriktad. Även här menas att kulturen är för komplex för 

att kunna diskuteras på detta sätt. Det behövs istället en djupare analys för att kunna utsäga något 

om kulturen. Den tredje berör det faktum att kulturer och sociala grupper ofta binds samman. 

Istället ska det ses till den mångfald som finns och att det är flera grupperingar som påverkar och 

påverkas av kulturen. Den fjärde handlar om att inte generalisera uppfattningar inom 

organisationskulturen. Det är många olika bakgrunder och uppfattningar som har plats i en 

organisationskultur och det går inte att generalisera. Den femte fallgropen handlar om att människor 

i en organisation inte delar ett gemensamt synsätt. Då alla individer är olika finns det många olika 

synsätt inom en organisation. Den sjätte fallgropen innebär två saker; dels att se på kulturen på ett 

alltför omfattande sätt och dels att se på den alltför specifikt. Den sjunde och sista fallgropen att inte 

kontrastera kulturen mot något för då görs den inte rättvisa.
64

 

 

Vi har valt att fokusera på Edgar H. Scheins teori för att studera organisationskultur, men har valt att 

komplettera denna med ett kritiskt perspektiv för att visa att det finns alternativa sätt att se på 

organisationskultur.  
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4. TIDIGARE FORSKNING  
Vi har läst utvalda artiklar och tidigare forskning som ligger så nära vårt uppsatsämne och vår 

studie som möjligt. Våra sökningar har utgått från sociologi- och hotell- och värdskapsdatabasen 

som nås via Örebro universitetsbiblioteks hemsida. De sökord som använts är exempelvis 

organizational culture, corporate culture, artifacts, case study, hotels, perception. Då vi under 

studiens gång även upptäckt närvaro av subkulturer har vi även valt att ta med en artikel som berör 

detta ämne. För denna sökning användes ämnesdatabasen för sociologi och sökorden 

organizational culture and subcultures. 

 

Vi märkte ganska snart att det var svårt att hitta tidigare forskning inom precis det område vi valt. 

Det finns mycket tidigare forskning kring organisationskultur, men de allra flesta studier är 

inriktade på organisationskultur och hur denna påverkar effektiviteten och lönsamheten på företag. 

En del studier har även med variabeln motivation för de anställda och hur organisationskulturen 

påverkar den. 

 

Ett exempel på en studie där fokus ligger på hur organisationskulturen påverkar lönsamheten är en 

artikel av Susita Asree m.fl. I denna artikel beskrivs en enkätstudie gjord på 88 malaysiska hotell. 

Det som studerades var hur den operativa strategin kring ledarskap, kompetens och 

organisationskultur kan påverka effektivitet mot anställda och kunder och en eventuell ökning i 

lönsamhet. Resultatet av studien var att hotell kan öka sin lönsamhet genom att förbättra 

ledarskapskompetens och organisationskultur. Två slutsatser framkom: Ledarskapskompetens och 

organisationskultur är viktiga faktorer för att hotell ska kunna vara lyhörda för kundernas behov 

samt att faktumet att vara lyhörda för kundernas behov kan förbättra lönsamheten. Om ledaren även 

ser till att organisationskulturen blir stöttande för de anställda kan detta bidra till att kunderna 

bemöts på ett bättre sätt och i sin tur genererar mer inkomster.
65

 

 

Ännu ett exempel på en liknande artikel är Linde och Visages studie. Även denna artikel tar upp hur 

organisationskulturen kan påverka lönsamheten. Författarna till denna artikel menar att en bra 

organisationskultur påverkar de anställda till att göra ett bra arbete och ger i sin tur goda resultat. 

För att undersöka organisationskulturen gjordes en enkätstudie på ett specifikt byggföretag. Inom 

denna bransch är det svårt att ha en stabil organisationskultur, detta då det ofta växlas mellan olika 

team och arbetare har olika arbetskamrater hela tiden. Författarna ville undersöka hur kulturen 

uppfattades av de anställda, hur stark den var samt att beskriva den utifrån olika aspekter. Studien 

visade att det fanns fyra olika typer av organisationskulturer på arbetsplatsen varav två var mer 

dominanta än de andra. Det kunde också urskiljas att beroende på vilken avdelning eller post i 

företaget man jobbade så föredrogs olika organisationskulturer.
66

 

 

Bruce M. Meglino m.fl. menar att ju mer de anställdas egna värderingar stämmer överens med 

företagets desto mer nöjda var de anställda. Studien visade även att de anställda med lägst rang och 

deras chefer hade gemensamma värderingar. Dessa gemensamma värderingar resulterade i mindre 

sena ankomster, mer nöjda medarbetare och även mer lojalitet till organisationen. Dock visade 

studien att arbetarnas uppfattningar inte helt överensstämde med organisationskulturen i stort utan 

snarare med de närmsta cheferna. Anställningstid visade sig ha betydelse gällande de anställdas 

lojalitet till organisationen. Däremot visades inget samband mellan anställningstid och att ha 

liknande åsikter som sin chef.
67
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George Gerard m.fl. har studerat ledarens roll i organisationskulturen. I denna studie används även 

Edgar H. Scheins begrepp. Författarna av artikeln redogör för att Schein menar att ledaren har stor 

del i att påverka organisationskulturen och att detta är det viktigaste som en ledare gör. Författarna 

menar dock att Schein inte inkluderat vikten av att de anställda tolkar det som ledaren gör. De vill 

därför med denna studie undersöka ledarens roll i att påverka organisationskulturen, de anställdas 

roll i denna samt organisationskulturens dynamik. De vill även skapa en ny modell för detta. För att 

göra detta har författarna studerat litteratur på området. Resultatet av studien blev det som antyddes 

i inledningen; ledare påverkar organisationskulturen i flera aspekter och det en ledare säger och gör 

överförs till kulturen. Det är ledarens uppgift att kommunicera en organisations vision till de 

anställda och ledarens egna inställning till vision och kärnvärden påverkar de anställda. De anställda 

tolkar även ledarens budskap och detta i sin tur påverkar kulturen. En kultur ses som lyckad när 

ledarens värden och vision genomsyrar hela organisationen.
68

 

 

Artikeln som återfanns kring subkulturer undersöker sambandet mellan organisationskultur, 

subkulturer och engagemang hos anställda. Studien utfördes på ett sjukhus med ett antal 

avdelningar. Studien visade att både organisationskultur och subkultur hade samband med 

engagemang. Dock hade subkulturer och engagemang ett mycket starkt samband på de avdelningar 

där subkulturen sågs som stöttande och innovativ. Här var den också av större vikt än sjukhusets 

kultur vad gäller de anställdas engagemang. En byråkratisk subkultur ansågs negativ ur 

engagemangssynpunkt.
69

 

 

Det vi kan ta med oss från tidigare forskning är alltså att studier visar att ledaren har stor 

påverkansmöjlighet på de anställda och organisationskulturen, att det kan finnas olika kulturer på 

samma arbetsplats samt att om organisationskulturen ses som ”bra” eller ”stabil” så påverkar detta 

de anställda positivt. Dessutom kan vi se att subkulturer kan spela stor roll för de anställdas 

engagemang. Många artiklar tar upp organisationskultur i relation till en organisations effektivitet. 

Då vår studie inte har intentionen att undersöka detta har vi valt att exkludera dessa slutsatser från 

tidigare forskning. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel redogör vi för resultatet av vår kvalitativa studie samt analyserar med hjälp av teori 

och tidigare forskning. Resultat och analys är indelade enligt artefakter, normer och värderingar 

samt grundläggande antaganden. Vi redogör även för våra observationer och analyserar dessa. Vi 

har valt att redogöra för chefer och anställda var och en för sig. Detta för att synliggöra olika 

perspektiv och sedan kunna göra jämförelser. För att bevara våra intervjupersoners anonymitet har 

vi valt att inte specificera vem som sagt vad vid de olika citaten i resultatdelen. Det kommer dock 

att framgå om det är en chefs eller anställds utsaga då resultaten är placerade under olika rubriker. 

Vi har i denna del valt att kalla de intervjuade från konferens och reception för konferenspersonalen 

och de anställda från restaurang och bar för restaurangpersonalen. 

 
5.1 Artefakter 
Artefakter utgör det mest synliga och konkreta i en organisation

70
. Här har vi valt att ta upp saker 

som vi tydligt ser i organisationen så som arbetstider, nedskrivna regler och andra synliga fenomen 

på arbetsplatsen. Under denna rubrik har vi valt att först skriva om dokumenten vi fått ta del av, 

eftersom artefakter även inkluderar nedskrivna dokument
71

. I detta avsnitt redogör vi även för 

intervjuresultaten som berör artefakter för att avsluta avsnittet med en jämförelse samt analys 

mellan de olika artefakterna vi sett.  

 

5.1.1 Om dokumenten 
De dokument vi har fått ta del av är en personalhandbok författad av Ägaren, diverse 

informationsfoldrar om Hotellet och Kedjans koncept samt Hotellet och Kedjans hemsidor. Vi har 

även fått ta del av Ägarens årsredovisning. 

 

Av sekretesskäl får vi inte citera från årsredovisning eller personalhandbok utan kommer istället att 

försöka beskriva dem mer översiktligt. Det är även av sekretesskäl vi inte kunnat få ta del av 

Kedjans företagshandbok. Detta gör att vi inte kunnat ta del av all den dokumentation som påverkar 

de anställda, men vi anser ändå ha fått en bra inblick. Hotelldirektören uttrycker även i vår intervju 

med honom att det är Ägarens riktlinjer som påverkar de anställda allra mest och att Kedjans 

riktlinjer mer fungerar som ett ramverk. 

 

Personalhandboken är uppbyggd från A-Ö med ord och begrepp om verksamheten som sedan 

förklaras. Diverse policys och regler tas upp, men även sådant som anställningsformer och 

anställningsförmåner. Handboken ges till alla anställda och det är varje avdelningschefs ansvar att 

gå igenom informationen med de anställda. 

 

Personalhandboken har även varit en stor källa till information och har varit utgångspunkt för 

många av de frågor som finns i intervjuguiden. 

 

I årsredovisningen presenteras statistik och resultat för Ägaren och dess övriga hotell. Dessutom 

beskrivs även i text hur året förlöpt i verksamheten. Alla i ledningen presenteras med bild, ålder och 

anställningstid. 

 

I en av foldrarna vi tagit del av informeras vi om en av Kedjans slogans som innebär att de ska bry 

sig. De ska bry sig om sina gäster, sina medarbetare och samhället. Innebörden av detta är bl.a. att 

tänka och agera miljövänligt, att uppmuntra till träning och motion samt ekologisk kosthållning. 

 

I en annan folder beskriver Hotellet sig som ett hotell där gästen får mer än stel service. Gästen får 

en upplevelse från ett hotell som skiljer sig från mängden. Hotellet vill höja gästens livskvalité och 
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vara en mötesplats för människor. I denna folder presenteras även alla de olika lösningar som 

Hotellet har för sina gäster och det finns även färdiga skräddarsydda paket för exempelvis nygifta. 

Även i denna folder presenteras Kedjans slogan om att bry sig om och en sund kosthållning och 

träning förespråkas. Det ges också konkreta tips på ställen att äta, shoppa och träna på. Det finns 

annonser och paket för olika arrangemang och event i den stad där Hotellet finns. Hotellet har även 

en profil som innebär ett fokus på konst, musik och design. 

 

Informationen som finns på Hotellets hemsida påminner mycket om den information som finns i 

folder nummer två som beskrivs ovan. De olika funktionerna beskrivs och det ges förslag på olika 

paketlösningar. Man har även möjlighet att boka rum via hemsidan. Olika event som pågår i staden 

finns angivna och det finns även en sida där personalen tipsar om olika sevärdheter. 

 

Kedjan har flera olika sorters inriktningar på sina olika hotell varav vårt hotell valt en av dessa. 

Tyvärr är denna hemsida inte helt fungerande och vi har inte möjlighet att komma åt, det vi tror, är 

användbar information. Av den information vi kommer åt framkommer att Kedjan har en inriktning 

mot konst, musik och design. Vad gäller själva Kedjan i stort så framkommer det som 

kommuniceras i övrigt material, att de fokuserar på att bry sig som. 

 

5.1.2 Artefakter – anställda 
5.1.2.1 Arbetsplatsen 
De anställda arbetar olika tider på Hotellet eftersom deras olika arbetsuppgifter kräver detta. 

Konferenspersonalen arbetar dagtid och restaurangpersonalen arbetar kvällstid. De anställda i 

konferensavdelningen har uppdelade tjänster och ansvarar för olika områden. En av de anställda 

nämner att de delade tjänsterna kräver mycket av henne men de bidrar också till sammanhållningen 

när de ger mer inblick i de olika uppgifterna och tjänsterna. 

  

Under raster och pauser försöker de anställda få i sig mat och kanske prata med andra som har paus 

samtidigt. Arbetet beskrivs som stressigt och pauserna är något som hinns med om det är lugnare på 

arbetsplatsen. De anställda har ingen fast lunchtid utan får gå iväg i omgångar när det passar. 

Samtliga anställda äter sin lunch i ett utrymme bakom receptionen som också leder in till köket.  

 
Så fort det lugnar ner sig får man ta lunch så man håller humöret uppe. 

 

Ibland hinns det [raster] med och ibland inte. Fast nu är man bättre. Alltså förr då var det mer så ”äh, jag 

jobbar på istället”, men nu är man bättre på att ta, att man hinner äta […] och se till att de andra också får 

äta. 

 

Det är klart att det är skönt att slippa vara borta nio timmar. Man är bara på jobbet åtta timmar […] Ja, man 

får ju springa ifrån och äta kall mat, det är man ganska van vid.  

 

De anställda trivs bäst där de själva arbetar. Konferenspersonalen har ett kontor som de delar och 

som de trivs att vara i. De beskriver sitt kontor som en plats där det händer, det är där de oftast 

befinner sig och också där de kan överblicka vad som sker. Restaurangpersonalen trivs bäst i 

restaurangen respektive lobbyn, som är placerad i anknytning till restaurangen.  

 

En restauranganställd beskriver sin favoritplats på Hotellet på detta sätt: 

 
Det är ju där jag jobbar och då är det ju bäst att man trivs där. Det är en mysig restaurang och man känner 

sig hemma och det är ju mitt jobb så det är, alltså det är en del av mig känns det som […] 

 

5.1.2.2 Policys 
Klädkoden uppfattas olika av de anställda på Hotellet. Konferenspersonalen talar om sina kläder 

som något som talar om var de hör hemma och som skiljer dem från gästerna. En av de anställda 

nämner dessutom att arbeta i kavaj får henne att känna sig mer professionell.  
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Jag tycker den är jättebra, att vi går mot tider och är mer ”du” med gästen och att det blir det här lite mer 

personliga. Att det är det som är viktigare för gästen än att stå och vara artig och bocka och buga. Jag 

tycker samtidigt att det måste finnas en gräns, en ganska tydlig gräns att ”jag är personal och du är gäst”. 

Där tycker jag att klädkoden har en stor roll faktiskt.  

 

Alla vet ju att man ändå ska se proper ut på jobbet så, jag tycker det funkar. Det syns ju att man hör hit, 

alla har namnbrickor, svart kavaj och svarta byxor.  

 

Restaurangen kan sägas ha en mer praktisk syn på sina arbetskläder, vilket illustreras i citatet nedan: 

 
Hel och ren är väl trevligt. Svart skjorta och svarta byxor, förkläde om man vill det. […] För mig är det 

inga problem […] Byxor och svart, svart är bra, (skratt) bra när man blir skitig.  

 

Här kan vi alltså se att de olika avdelningarna skiljer sig något från varandra i sin syn på sina 

arbetskläder.  

 

Enligt de anställda finns det en underförstådd regel med mobiltelefoner, att de inte ska användas 

framför gästen. De vi pratat med från reception och konferens har dem med sig men de ”står inte 

och ringer” som någon uttrycker det. De anställda menar att regler följs och en av de nämner att de 

har en hotellchef som är noga med regler och att detta genomsyrar organisationen. 

 

Av de vi intervjuat är det ingen som röker under arbetstid. De anställda beskriver rökningspolicyn 

som något som fungerar och nämner att platsen för var man får röka har flyttats runt under Hotellets 

livstid. De talar om att intilliggande företag har klagat på rök som kommit in i deras ventiler och att 

det inte får rökas vid någon av ingångarna till hotellet. De anställda upplever sammanfattningsvis 

att rökningen inte är ett problem på arbetsplatsen. 
 

De som röker får gå dit de ska liksom och bara det inte blir för mycket är det inga problem. 

 

Alla anställda har passerkort för att kunna öppna olika dörrar på arbetsplatsen. Korten är kodade 

beroende på de anställdas tjänst och behov av tillgång. Alla anställda kommer in genom 

personalingången men sedan varierar behoven. De anställda vi intervjuat ser inga problem med att 

inte alla har samma tillgång till utrymmen på hotellet, de har passerkort som är kodade så att de 

kommer in där de behöver vara. Det finns en förståelse bland de anställda att det är problematiskt 

om ett passerkort kommer bort och det är huvudsakligen därför korten är kodade till olika 

utrymmen snarare än att det är för att hålla personalen borta från olika avdelningar av hotellet. De 

känner själva att de inte behöver ha tillgång till de utrymmen där de inte arbetar. De förstår att det 

kan bli problem för till exempel kvällspersonal om de behöver komma in någonstans och ingen 

annan är på arbetsplatsen. Det nämns också att det måste finnas koll på vilka som gör vissa saker 

och att vissa utrymmen är mer känsliga än andra.  

 

5.1.2.3 Utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtal hålls årligen med närmaste avdelningschef. De anställda upplever dem positivt 

och kan ta upp saker med chefen, även om de också tar upp förslag utanför dessa möten. Det 

beskrivs som positivt att få sitta ner med sin chef och samtala och bra att få feedback för hur de kan 

förbättra sitt arbete och vad som är bra. De flesta upplever att cheferna lyssnar på dem även om alla 

förslag inte blir genomförda av olika skäl.  

 
Så att det är bra att sitta ner och prata, sen kan jag tycka att det händer inte så mycket. Det följs inte upp. 

Med […] önskemål eller sådana förändringar som kanske behöver göras. 

 

En av de anställda fick möjligheten att få gå en utbildning, som tyvärr inte blev av på grund av för 

få anmälda. Den anställde beskriver ändå utbildningen som något som peppade henne eftersom hon 

kände sig sedd av ledningen. Hon pratar om en annan utbildning som alla på Hotellet fått gå som 



20 

gett henne ny energi som hon uppskattade.  

 
Mina chefer lyssnar och det tycker jag är väldigt viktigt.  

 

De är väldigt utvecklande tycker jag.  Man ser på papper, att man läser det själv också […] vad man gått 

igenom från år till år. […] Det är så kul att se att man gått framåt på vissa och sen att man har kvar att 

jobba på många saker också […] sådana utvecklingssamtal borde man ha en gång i månaden. 

 
5.1.3 Artefakter – cheferna 
5.1.3.1 Arbetsplatsen 
Vad gäller lokaler så anser en av cheferna att den plats han arbetar på är det bästa stället på hotellet. 

Han beskriver en jobbsituation när det är som stressigast som det bästa. En annan avdelningschef 

har inte någon specifik plats som favorit utan är förtjust i hela hotellet. Chefen beskriver det som att 

Hotellet känns som hemma. 

 

Alla chefer bestämmer själva över sina arbetstider och något som även återkommer hos alla är att de 

anpassar sina tider efter verksamheten. Om det är mycket på kväll eller helg så förläggs arbetstiden 

dit. Alla chefer har även jour vissa tider så kallat MOD (=manager on duty). Detta innebär att de har 

jour under obekväm arbetstid periodvis. Då Hotellet är öppet dygnet runt alla dagar om året krävs 

att personalen ska kunna kontakta chef vid eventuella akuta situationer eller frågor.  

 
Men jag försöker jobba måndag till fredag, väldigt olika, jag täcker både in- och utcheck […] flera gånger 

i veckan, eller iallafall en gång i veckan så jobbar jag till exempel tio till halv sju för att kunna täcka 

inchecket. 

 

Sen så blir det ju i och med att jag är ansvarig för hela verksamheten så är jag ibland här på kvällar, jag är 

ibland här på helger därför att jag behöver […] kunna överblicka allt som sker[…]så därför är jag väl här 

kanske ungefär en helg i månaden. Och jag är väl kanske här i snitt en kväll i veckan kanske någonting 

[…]. 

 

Alla chefer har timavdrag för lunch med 30 min per dag. Hur detta utnyttjas är lite olika och en av 

cheferna beskriver att det är svårt att kunna utnyttja dem. Detta då arbetet inte tillåter pauser när 

som helst. Dock berättar chefen att de kan användas till ärenden och att sitta lite längre vid 

exempelvis frukost. En annan chef beskriver att de kan sitta flera tillsammans vid lunch. Samma 

person berättar även att rasten används till att gå ut från Hotellet och kanske ta en promenad för att 

rensa huvudet. 

 

5.1.3.2 Policys 
Vi diskuterade även policys och regler med cheferna och alla upplevde att regler efterföljdes av de 

anställda. Ingen upplevde några problem kring regler och hade svårt att komma på exempel då 

regler brutits mot. Om någon bryter mot en regel så tar respektive avdelningschef upp detta med 

den anställde. Policys och regler kommuniceras till de anställda via personalhandboken. Den delas 

ut vid anställning och så som vi uppfattar det så är det upp till varje anställd att läsa igenom den. 

Varje avdelningschef ansvarar för att de anställda får personalhandboken. 

 

På Hotellet finns det även passerkort och vi frågade cheferna hur tankarna går kring dem. En chef 

berättar att behörigheten på korten är inlagt beroende på vad den anställde har för tjänst. En annan 

chef berättar att de måste ha det på det här sättet för säkerhetens skull. Om alla skulle ha total 

behörighet och ett kort kommer bort så är det inte så bra för säkerheten. 

 
5.1.3.3 Utvecklingssamtal 
Vad gäller utvecklingssamtal så är det avdelningscheferna som har dessa med sina anställda. 

Hotelldirektören har samtal med avdelningscheferna. Vid samtalen används en manual som 

utvecklats av Ägaren med ett antal frågor som de anställda får fylla i innan samtalet. En av 

avdelningarna har även utformat en egen manual med inspiration av både Ägaren och Kedjan men 
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också lagt till egna variabler. Den andra avdelningen tänker även de göra samma sak då den gamla 

manualen inte upplevs vara knuten direkt till verksamheten. På samtalet går de igenom vad som 

hänt sedan förra samtalet och vad som ligger i framtiden. Om det finns behov kan det även hållas ett 

uppföljningssamtal en kortare tid efter det ordinarie samtalet. Om förslag eller liknande framförs 

under samtalet så återkopplas detta direkt eller vid senare tillfälle. En av cheferna försöker föra 

dialog med sina anställda ifall önskemål finns som kanske inte kan genomföras: 

 
Det kanske inte riktigt är läge alla gånger, men där gäller det ju också att försöka förklara att vi har så här 

 mycket vi kan handla för. Kan vi titta på någonting, något mellanting, kan vi göra det i två olika faser? Så att 

 man ändå når någonstans […] Det här året har vi jobbat lite med att förklara, ge information  hur man  jobbar 

med budget […] och försöker få ihop det här. [---] Så att personalen får en förståelse för att när man ibland 

säger nej. 

 

En annan chef uttrycker det så här: 

 
Jag lyssnar naturligtvis på vad det är de har för önskemål om det är vidareutbildning eller om de vill ändra 

rutiner […] Naturligtvis om det är bra idéer så tar jag verkligen tillvara på det 

[---] […]om det är en dålig idé så säger jag naturligtvis nej jag tycker inte det här är […] möjligt att göra 

eller jag tycker inte att det passar in hos oss. [---] […] Jag ser ju utifrån hur vi jobbar och vad vi håller på 

med och utifrån det så tittar ju jag om jag tycker att det verkar vettigt och realistiskt framförallt. 

 

En annan av cheferna upplever att det inte finns tillräckligt med tid att lägga ner på själva 

uppföljningen i samtalet. 

 

5.2 Analys  och jämförelser - Artefakter  
Arbetstiderna skiljer sig mellan chefer och anställda samt de olika avdelningarna. Cheferna har jour 

ibland och de anställda får ibland arbeta på helgerna. Några av cheferna talar om att de har en 

lunchpaus med timavdrag men som sällan utnyttjas. Även om cheferna kan bestämma över sina 

arbetstider själva upplever vi att de oftast arbetar samma tider som de anställda.  

 

Policys ser vi som en artefakt eftersom det är nedskriva dokument
72

. Dessa efterföljs menar både de 

anställda och cheferna oberoende av varandra. En av cheferna har till och med svårt att komma på 

tillfällen då olika regler brutits mot och de anställda talar om reglerna som något självklart. En av de 

anställda menar att de har en hotellchef som är noga med regler och att detta genomsyrar hela 

organisationen. Här kan vi se det Schein menar med att vad ledaren gör färgar av sig på 

organisationskulturen
73

. Schein menar att vad ledaren uppmärksammar är viktigt och genomsyrar 

kulturen
74

. Ledarna på Hotellet väljer att inte uppmärksamma små regelbrott och anser att 

flexibilitet är viktigt. En av cheferna talar om att det är viktigt att lita på sin personal något som vi 

upplever när vi talar med de anställda, att de anser att deras chefer lyssnar och delegerar arbetet. I 

den tidigare forskningen framkommer det som nämns här, att det ledaren gör och kommunicerar 

påverkar de anställda
75

.   

 

Klädkoden ses på olika bland de anställda. En anställd talar om professionalitet och tillhörighet 

medan en annan anställd ger en mer praktisk syn på sina arbetskläder. Detta menar vi kan indikera 

att organisationen har olika subgrupper. Schein talar om subgrupperingar som 

organisationsmedlemmar som har olika syn på fenomen i organisationen
76

. I denna situation kan det 

även handla om de anställdas individuella åsikter. 

 

Utvecklingssamtalen beskrivs som positiva av både anställda och chefer. Det finns dock lite olika 
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åsikter kring hur bra samtalen följs upp. En av de anställda uppger att utvecklingssamtalen sällan 

leder vidare medan annan talar om en utbildning hon skulle åka på men som tyvärr blev inställd. I 

det senare fallet kan vi se hur de anställda tas på allvar och hur utvecklingssamtalen uppföljs. En av 

cheferna berättar att de förklarar för de anställda varför vissa saker inte går att genomföra, att det 

ibland kan handla om ekonomi. En annan av cheferna talar om idéerna som bra eller dåliga. Tid är 

en annan aspekt som uppges av cheferna. Alltså är det både tid, pengar och kvalitet på olika förslag 

som används som orsak till att saker inte tas vidare och genomförs. Även här ser vi antydan till 

olika åsikter och uppfattningar beroende på vilken avdelning de hör till. Detta pekar också på det vi 

tidigare nämnt, att de anställda kan höra till olika subgrupper. Asree m.fl. beskriver även hur en 

stöttande organisationskultur på hotell kan påverka de anställda positivt
77

. Detta märker vi även av 

här då många av de anställda upplever att de får stöttning och att cheferna ser dem. 

 

5.3 Normer och värderingar 
Normer och värderingar beskrivs som vägledande för de anställda och Schein menar att de är lättast 

att upptäcka när någon bryter mot dem. Mål och ideologi är exempel på normer och värderingar
78

. I 

denna sektion har vi valt att ta upp hur de anställda och chefer talar om stämning, samarbete och 

övergripande resonemang samt belysa detta med citat.  

 

5.3.1 Normer och värderingar - anställda 
De anställda talar om en god stämning och människor som trivs med sitt arbete. De anställda 

beskriver sammanhållningen som god. 
 

Jag upplever inte att det sitter fast och att liksom ”det kan vi inte göra”, ”nej det får du inte, det har vi inte 

råd med”. Det klart att det finns begränsningar, men folk är ändå måna om att folk ska må bra […] Det 

finns en sådan grundkänsla liksom på den här arbetsplatsen och […] de har varit och tittat på ergonomi 

och sådana saker […] Det finns ett intresse uppifrån och det känns skönt.  

 

Det känns som vi ändå har, alla har liksom, man respekterar varandra och man vet vad som gäller och det 

är sällan någon står där med pekpinnen. 

 

Generellt så är den väldigt bra och har man varit runt och jobbat på andra ställen så är, alltså det sitter i 

väggarna brukar man säga, att här är det så att folk hjälps åt. 

 

Jag tycker den är jättebra. Jag tycker att vi är ett toppengäng med goa, glada människor som jobbar bra 

tillsammans. 

 

Det finns dock perioder när sammanhållningen är sämre och grupperingar finns på arbetsplatsen 

menar en av de anställda. Detta beskrivs som något som det finns mer eller mindre av och en av de 

anställda tror att det beror på att det är en mindre arbetsplats och att olika saker görs på olika 

avdelningar. De anställda på konferensavdelningen talar om att de olika avdelningarna ibland 

tenderar att tänka på gästerna som ”våra och deras”. De tillägger dock att de är medvetna om att det 

är allas gäster. Att ha en uppdelad syn på gästerna blir extra tydlig när de ibland sålt in konferenser 

som ska hållas på kvällstid när de själva inte har sin arbetstid då. Detta är en konflikt som tagits upp 

av de flesta av de anställda på Hotellet, från båda avdelningarna. Konflikterna är av mindre slag och 

det är inte så att några är osams eller att det inte går att lösa. En annan anställd beskriver 

sammanhållningen som sämre när de anställda är trötta, till exempel innan jul. Även stressigare 

perioder ses som anledning till dessa mindre konflikter. 

 

En av de anställda nämner att de som arbetar i restaurangen kommer från en annan bakgrund än de i 

receptionen och att förståelse där emellan därför kan vara svårt. De anställda talar om konflikter 

som något naturligt som uppstår på alla arbetsplatser och är noga med att påpeka detta.  
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Ibland kan det missas och lite så, det är inget supergnabb heller, det kan jag inte säga. […] men då pratar 

man om det och tar tag i det så får man bli bättre nästa gång helt enkelt. Men över lag är det inga problem 

så, är det inga stora bråk och så. Absolut inte. 

 

Det har varit väldigt hög beläggning en längre tid […] och folk får inte riktigt samma tid till återhämtning 

Man går på max hela tiden. […] Ligger du på mellannivå finns det utrymme för den här lilla biten. Men 

går du hela tiden på max så till slut blir det ju slitage och där tror jag vi är lite nu.   

 

För de anställda är det självklart att följa de regler som finns gällande mobiltelefoner och övriga 

policys på arbetsplatsen. Många upplevs förvånade när vi tar upp frågan kring olika policys och 

många tar upp att det handlar om att ha känsla för vad som är okej och inte. 

 

En anställd på Hotellet beskrivs som en person som är glad, positiv och samarbetsvillig. Personen 

ska vara framåt, ha ett leende på läpparna och göra det bästa för gästen. Service-minded är också ett 

ord som nämns i samband med hur en anställd ska vara. Gästerna ska bli bra behandlade så att de 

vill komma tillbaka. En person som arbetar på Hotellet är glad och positiv men också egen och unik 

enligt en av de anställda. 

 
Att försöka ha ett leende på läpparna och göra det bästa för gästen. Det är jätteviktigt. Och det tycker jag 

väl alla är här också. Det är därför vi är ett gott gäng. Glada miner och ja, glatt liksom.  

 

Ny personal som kommer in, de sugs med väldigt fort och är med i gruppen […] Jag tror att folk trivs 

generellt väldigt bra. 

 

Det bästa med att arbeta på Hotellet beskrivs av en av de anställda som arbetskollegorna och att 

man inte vet vad som kommer hända under arbetsdagen. Det passar henne personligen att ha ett 

omväxlande arbete.  

 

5.3.2 Normer och värderingar - chefer 
Två av cheferna fick frågan kring hur man är som person när man jobbar på Hotellet och även den 

tredje chefen kommer in på detta ämne. Två av cheferna tar upp vikten av att ha servicekänsla. Att 

vara omtänksam, samarbetsvillig och lyhörd framhävs också som viktiga egenskaper. 
 

Det är liksom grundkrav nummer ett, att man är en person som gillar att jobba med värdskap och med 

service och med omtanke och så vidare. 

 

Cheferna tar även upp vikten av att ha ”sunt förnuft”. Detta diskuteras både i form av att ha sunt 

förnuft kring hur policys efterföljs, men även i hur cheferna väljer att följa upp regler som inte följs. 

Även att de anställda ges förtroende och ”frihet under ansvar”. 

 
 Sen också låta personalen veta att vi litar på dem[...]Vi berättar ju för dem med ganska jämna  

 mellanrum att vi står ju bakom de beslut de tar. 

 
Vi arbetar ju i ett lag här och det gäller ju att saker och ting görs med någon sorts vett [---] alltså man tar inte 

strid om allt[...]flexibilitet tycker jag att man måste ha [---] Så jag tycker att det finns lite vett i de här frågorna, 

lite sunt förnuft. 

 

Även mellan hotelldirektören och avdelningscheferna upplevs förtroende och frihet: 

 
Sen är han väldigt duktig på att delegera, så han har ett väldigt förtroende för oss som avdelningschefer. 

 
Jag har en mycket stor frihet, dock under ansvar. Jag jobbar ju helt korrekt mot budget så att så länge som jag 

[…] kan visa att alla siffror fungerar, alla kostnader, alla intäkter är som de ska då har vi total frihet. 

 

När vi pratar om stämningen på arbetsplatsen så upplevs den som mycket god: 

 
Stämningen i det hela är väldigt bra och återigen, jag har nog inte jobbat på någon arbetsplats som har en så bra 
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stämning som vi har. 

 
Vi har en sådan attityd på arbetsplatsen, att vi försöker bry oss om varandra[...]vi har inte en nedskriven strategi 

för hur det ska gå till, utan det handlar mer om en känsla. 

 

Jag upplever ju att det är en av arbetsplatsens styrkor, att vi har en god stämning här. 

 

Vi diskuterade även sammanhållning och om det någonsin är några konflikter. Det sammantagna 

svaret är att sammanhållningen är god och att det ibland kan vara några smågnabb, men att det ju 

oftast är så på arbetsplatser. Chefen för en av avdelningarna uttrycker det som att när det jobbas 

under hög stress och press så kan saker sägas i stridens hetta, men det försvinner lika fort igen. Han 

uttrycker det så här: 

 
Men det som är så häftigt inom restaurangen det är att det blossar upp, men sen så […] är det borta. För 

man vet hur det är[…] 

 

5.4 Analys och jämförelse - Normer och värderingar  
Sunt förnuft beskrivs av de anställda i samband med frågor om policys och användandet av bl.a. 

mobiltelefoner eller rökning. Även i andra frågor kring uppträdande på arbetsplatsen diskuteras det 

sunda förnuftet. Cheferna talar om vikten att lita på sin personal och att göra saker med ett slags 

vett. Av detta kan vi alltså se att ledaren påverkar organisationen med hjälp av normer, men vi kan 

också se att ledarens agerande påverkar de anställda, vilket Schein också menar.
79

 Att följa regler 

kan bli vägledande för de anställda där det korrekta handlandet blir till en norm
80

. De anställda talar 

om regler som att de är självklara att följa och cheferna har svårt att ge exempel på när någon 

anställd brutit mot någon regel.  

 

Schein talar om att sådant som blivit norm i organisationen kan stämma dåligt överens med de 

nedskrivna ideologierna
81

. På Hotellet verkar det dock som att det nedskrivna blivit norm eftersom 

anställda blir förvånade när vi ställer frågor som berör om regler följs eller inte. 

 

Stämningen på arbetsplatsen beskrivs av både chefer och anställda som god och som arbetsplatsens 

styrka. Cheferna talar om en känsla av god stämning som inte finns nedskriven utan som finns som 

en attityd på arbetsplatsen. Bland de anställda nämns respekt och en grundkänsla av att folk bryr sig 

och att det finns intresse från chefernas sida att de anställda ska må bra vilket både chefer och 

anställda talar om som viktigt. På Hotellet kan vi alltså se att cheferna påverkar kulturen. Det 

uttrycks att regler efterföljs och är viktiga vilket även de anställda i vår studie kommunicerar. 

Cheferna trycker också på att ge de anställda frihet under ansvar och att de lyssnar på de anställda 

och även detta återspeglas i de anställdas utsagor. Även här kan vi relatera till den tidigare 

forskningen av Gerard m.fl. där de tar upp hur ledaren påverkar organisationer i allt de gör
82

. 

Meglino m.fl. tar upp hur de anställda har liknande värderingar som sina närmaste vilket vi märker 

av i vår studie
83

.  

 

Sammanhållningen upplevs som god både av chefer och anställda. De anställda talar om ”goa, glada 

människor” och att alla hjälps åt på Hotellet med det som behöver göras. De flesta anställda talar 

om att det ibland kan bli mindre konflikter men inga större saker. Både chefer och anställda nämner 

samma händelse i samband med frågan om konflikter. Många anger stress som en källa till 

konflikter, något som också en av cheferna talar om. Trots vissa smågnabb som de kallar det är ändå 

alla överens om att sammanhållningen och stämningen på arbetsplatsen är god.  
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Den som arbetar på Hotellet är enligt två av de anställda glad, positiv och serviceinriktad. Två av 

cheferna nämner samarbetsvillig och lyhörd samt omtänksam som viktiga egenskaper. 

 

Schein beskriver subgrupper som olika grupperingar i en organisation som kommer från olika 

erfarenheter.
 
Subgrupperingarna kan ha olika syn på normer och värderingar.

 84
  I vår studie ser vi 

att de anställda har olika åsikter kring en del fenomen, men att de också delar en gemensam syn i 

många fall. Tidigare forskning kring subkulturer handlar om att subkulturen påverkade de anställda 

mer än den övergripande kulturen om den ansågs som innovativ och stöttande
85

. Vi har inte kunnat 

definiera hur subkulturerna är utan det handlar mer om en känsla hos oss samt att vi kan utläsa olika 

skillnader mellan hur avdelningarna resonerar i vissa fall. 

 

Konflikter och motgångar kan stärka kulturen och göra den mer stabil
86

. Om anställda arbetat 

tillsammans en längre tid kan detta också göra organisationskulturen mer stabil
87

. Merparten av de 

anställda på hotellet har arbetat tillsammans länge och kan sägas ha gått igenom en hel del vilket 

kan ha bidragit till den goda stämningen och att organisationskulturen upplevs stark. 

 

Mats Alvesson menar att det inte finns en färdig mall för att studera organisationskultur. Han menar 

också att medlemmarna i en organisation har olika bakgrunder och att det därför är svårt att ha 

gemensamma värderingar. Värderingar är enligt Alvesson även något som ändras med tiden.
88

 Våra 

resultat talar för att de vi intervjuat har ungefär samma värderingar och synsätt. Det de berättat för 

oss har de beskrivit på liknande sätt, vilket vi menar innebär att vi kan använda oss av Schein när vi 

talar om normer och värderingar i organisationskulturen. Detta då Alvessons teori inte ser ut att 

kunna appliceras på detta fenomen. 

 

5.5 Analys - Grundläggande antaganden 
Under detta avsnitt har vi valt att integrera analys och resultat av de grundläggande antagandena 

eftersom de är svåra att utläsa utan att motiveras med hjälp av teorin.  

 

De grundläggande antagandena är så dolda att de skiljer sig väldigt lite mellan medlemmarna i 

organisationen enligt Schein. De är antaganden om hur medlemmarna ska bete sig i olika 

situationer, hur de ska känna eller tycka om olika saker i organisationen och är svåra att ändra 

eftersom de är svåra att tala om. Detta då de anställda inte är medvetna om dem. Det är de 

grundläggande antagandena som vägleder medlemmarna i vad som har betydelse och hur de ska 

tolka händelser och situationer
89

. De anställda verkade bli förvånade när vi frågade om vissa regler 

efterföljdes, det kan därför ses som ett grundläggande antagande att regler följs. 

 

”Det sitter i väggarna” är ett uttalande som återkommer bland de anställda. Det verkar finnas en 

tanke bland medlemmarna i organisationen om att stämningen är något som finns på företaget och 

som är god men också som något de tycker är svårt att beskriva. De talar om en känsla de har. I 

princip alla vi intervjuat uttrycker att konflikter på arbetsplatsen är av det mindre slaget. Då alla 

verkar se det på det här sättet menar vi att detta kan ses som ett grundläggande antagande.  

 

När de anställda utvecklat dessa outtalade normer kan det vara svårt att förstå de som har andra 

implementerade grundantaganden. Att det finns olika outtalade normer kan leda till missförstånd 

                                                 
84

 Schein 2010 s. 56-57 
85

 Lok, Peter och Crawford, John  1999 s. 365-373 
86

 Schein 2010 s. 21 
87

 Schein 2010 s. 14-17 
88

 Alvesson 2009 s. 264-265 
89

 Schein 2010 s. 28-31 



26 

om dessa krockar
90

. I organisationer kan det enligt Schein finnas olika subgrupperingar som har 

sina egna grundläggande antaganden även om de delar de övergripande med hela verksamheten. 

Dessa subgrupperingar kan bildas då de anställda har olika erfarenheter och uppfattningar och kan 

göra det svårt för de anställda som tillhör olika grupper att förstå varandra.
91

 Vi har i vår 

undersökning upptäckt antydningar till subgrupperingar, men de olika avdelningarna skiljer sig inte 

från varandra i så stor utsträckning att de inte kan kommunicera med varandra. Därför tror vi inte att 

gruppernas grundläggande antaganden är så olika att vi kan tala om subgrupper mer än att vi ser 

olikheter och att dessa kan bero på bl.a. olika arbetstider och eller olika utbildning och erfarenheter.  

 

5.6 Jämförelse mellan dokument och intervjuer 
I detta avsnitt jämför vi dokumenten med det vi fått fram i våra intervjuer kring dokumenten. De 

dokument vi valt att använda oss av i jämförelsen mellan intervjuerna och dokumenten är 

personalhandboken och foldrarna i första hand. De övriga dokumenten har vi använt som 

inspiration. Personalhandboken har hjälpt oss med utformningen av våra intervjufrågor och för att 

få mer insikt i verksamheten. På grund av sekretess får vi inte citera personalhandboken, vi har 

istället försöka redogöra för hur vi kan koppla samman de olika dokumenten vi fått ta del av med 

resultatet av intervjuerna.  

 

Cheferna beskriver personalhandboken som något som ges ut till de anställda. Det är sedan upp till 

avdelningscheferna eller de anställda själva att ta till sig det som står i denna manual. Eftersom 

personalhandboken gett oss inspiration till några av våra intervjufrågor kan vi se att de anställda vet 

ungefär vad som står i den. De regler vi frågat kring upplever de anställda inte som något konstigt 

att de finns. Det som gäller bl.a. passerkort, mobiltelefoner och rökning är inget de anställda 

upplever som konstiga regler. Inte heller klädkoden upplevs som ett hinder eller problem, de 

anställda verkar trivas i att ha bestämda arbetskläder.  

 

Kedjans slogan om att bry sig om gäster, medarbetare och samhället verkar vara nära kopplat till det 

dagliga arbetet, liksom tanken att hotellet ska vara mer än bara stelhet. En av de anställda beskriver 

att det är bra att vara ”du” med gästen och inte bocka och niga vilket vi kan tolka som en del i att 

motverka det stela bemötandet mot gästerna. Vad gäller att bry sig om varandra talar både chefer 

och anställda om en omtänksam stämning på Hotellet och en av de anställda berättar att det finns en 

känsla av att folk bryr sig om att andra ska må bra.   

 

5.7 Observationer 
Vi har genomfört några mindre observationer för att komplettera vår kvalitativa intervju. De 

observationer vi valt att ta upp i resultat och analys är de två personalmötena. Resultatet av dessa 

beskrivs nedan och avslutas sedan med en analys och jämförelse med våra intervjuer. Jämförelsen 

görs för att se om vi kan se några skillnader och likheter mellan det som framkommit i våra 

intervjuer. 

 

5.7.1 Personalmöte 1 
Innan mötet presenteras vår närvaro, att vi kommer från Örebro universitet samt att vi ska skriva en 

uppsats och redan har intervjuat några av de deltagande. Vi informerar även om att vi enbart ska 

betrakta mötet. Innan mötet frågar några av de vi träffat hur det går med uppsatsen och vår närvaro 

på mötet upplevdes ganska naturlig. Under större delen av mötet blev vi inte uppmärksammade, vi 

blev dock inkluderade ibland då de kommenterade vår närvaro. 

 

Mötet ägde rum i Hotellets restaurang som även ligger precis bredvid receptionen. Då en person var 

i tjänst under mötet fick denna person springa ifrån då och då för att passa receptionen. På mötet 

deltog ca. tio personer och vår uppfattning var att alla anställda inom reception/konferens skulle 
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vara med på detta möte, både heltids- och deltidsanställda. Detta möte upprepades med 

treveckorsintervaller och var därmed av mer formell ordning, exempelvis fanns en dagordning och 

protokoll fördes. Mötets starttid sköts framåt p.g.a. att alla inte kom ifrån i tid. Chefen över 

avdelningen blev tvungen att lösa ett problem så mötet fick startas utan henne och av en annan 

anställd. Under mötet gick de igenom diverse regler och rutiner samt stämde av kommande 

händelser på Hotellet. 

 

Stämningen innan mötet upplevdes mycket uppsluppen och positiv. Alla verkade känna varandra 

och samtal pågick ända tills mötet startade. I övrigt leddes mötet av avdelningschefen, men 

personalen flikade in med åsikter och kommentarer. Även under mötet finns det plats för skratt och 

anekdoter och det planeras en informell träff för att umgås. 

 

5.7.2 Personalmöte 2 
Även Personalmöte 2 ägde rum i restaurangen, men i en annan del än där Personalmöte 1 ägde rum. 

Detta möte var av en annan form än Personalmöte 1 då denna typ av möte hölls varje vecka. Därför 

var det en mer informell stämning, den upplevdes ganska rå, men hjärtlig. På mötet gicks 

kommande händelser igenom och stämdes av. Fem personer deltog på mötet och det verkade vara 

de som skulle arbeta under dagen. Under mötet avviker en av de anställda för att återgå till arbetet. 

 

5.8 Jämförelse samt analys gällande observationer 
Genom en observation kan vi enligt Kvale se de grundläggande antagandena samt artefakterna

92
. 

Genom att delta på personalmötena har vi kunnat se skillnader mellan de olika avdelningarnas sätt 

att hålla möten samt deras olika uppfattningar och stämningar. Mötena hölls i samma lokal, 

restaurangen, men på olika platser.  

 

Den goda stämningen och sammanhållningen var något både chefer och anställda talade om i våra 

intervjuer, något vi också kunde se när vi observerade de anställdas beteende, både på möten och 

när vi kom in i lokalerna samt när vi väntade på någon i lobbyn innan intervjuerna. De anställda 

talade med varandra på ett lättsamt sätt och verkade glada att se varandra.  

 

Under intervjuerna med de anställda fick vi med hjälp av deras svar uppfattningen av att de trivdes 

på sin arbetsplats. De verkade även uppleva en god atmosfär. Detta var även något vi kände att vi 

kunde styrka genom vårt deltagande på personalmötena. På mötena var det god stämning, mycket 

skratt och på ett av mötena planerades även en informell träff utanför arbetet.  

 

Schein menar att subgrupperingar kan ha olika uppfattningar inom en organisation, vilket kan göra 

att grupperna skiljer sig åt
93

. Subgrupperingarna var något vi kunde ana vid intervjuerna och sedan 

kunde vi även se skillnader i hur de olika avdelningarna höll sina möten och hur stämningen var på 

dessa. Något som vi båda upplevde, men inte riktigt kan förklara är att vi kände av två olika 

stämningar på de olika mötena. Både upplevdes som varma och välkomnande, men på två olika sätt. 

På den ena avdelningen upplevdes en mer professionell stämning, men också att alla var vänner och 

pratade med varandra. På det andra mötet upplevde vi mer av en familjekänsla, de upplevdes så när 

som en familj och med detta även en ganska rå ton. Detta menar vi tyder på de subkulturer vi anat i 

övriga delar av vår studie. Linde och Visagie menar att en organisation kan innehålla flera olika 

kulturer. I deras studie framkom det att de anställda föredrog olika kulturer beroende på var de 

arbetade.
94

 I vår studie märker vi av subkulturer dock upplever vi att organisationskulturen i stort 

också föredras, inte enbart enskilda avdelningars kulturer. De grundläggande antagandena hos de 

anställda och cheferna på de olika avdelningarna verkar vara liknade, dock har vi sett antydan till 

skillnader och subgrupperingar i de övriga nivåerna i kulturen.  
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6. SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel besvarar och diskuterar vi våra frågeställningar och resonerar även kring förslag till 

vidare forskning. 

 

6.1 Hur uppfattas organisationskulturen av chefer och anställda? 
Vår första frågeställning berörde anställdas och chefers uppfattning av organisationskulturen på 

Hotellet. Vad gäller artefakter beskriver de anställda och cheferna att de har något olika arbetstider 

beroende på vilken avdelning de arbetade på. Alla verkade även trivas på Hotellet som lokal och 

angav platsen de arbetade mest på som favoritplats. Gällande policys ansåg alla att det är något som 

är självklart att följa, åsikterna gick isär något kring arbetskläder och detta tolkade vi som ett tecken 

på subkulturer. Passerkort ansågs som något självklart och ingen kände sig begränsad av att inte ha 

tillgång till alla delar av Hotellet. Utvecklingssamtal ses som något positivt i sig, dock gick 

åsikterna isär bland de anställda om förslag verkligen följdes upp efter samtal. 

 

Vad gäller normer och värderingar talas det mycket om att ha sunt förnuft i det som görs. Detta 

gällde vid åtlydnad av regler, men nämndes också i samband med den dagliga verksamheten. 

Stämning och sammanhållning beskrivs som god, även om det då och då kan uppstå mindre 

konflikter. Konflikterna beror oftast på stress och att de anställda ibland har svårt att förstå 

varandras olika uppgifter. 

 

De grundläggande antaganden vi kunnat se är att de anställda och i viss mån cheferna upplevts som 

förvånade när vi frågat kring policys och regler samt hur de följs. Flera pratar även om att 

stämningen sitter i väggarna och att de inte kan förklara hur den är. 

 

Under observationerna talades det mycket om regler. Det gjordes även en genomgång av 

existerande rutiner. Vi märkte även av en övergripande god stämning vilket bekräftar det som 

framkommit i våra intervjuer. 

 

6.2 Hur framställs organisationskulturen i Hotellets dokument? 
Frågeställning 2 tar upp hur organisationskulturen beskrivs i de skrivna dokument vi fått ta del av. 

Vad gäller artefakter som nämns i dokumenten kan vi se att personalhandboken tar upp de policys 

och riktlinjer som gäller på Hotellet. Det tas även upp vad som gäller för olika anställningar och 

arbetstider. 

 

De normer och värderingar vi kan utläsa av dokumenten är att Hotellet beskrivs ha en företagskultur 

som innebär att de bryr sig om. De bryr sig om sin omvärld, medarbetarna och sina gäster. Att sticka 

ut och ge gästerna en upplevelse som de minns är också något som tas upp. 

 

6.3 Vilka eventuella skillnader och likheter beträffande organisationskulturen kan vi 
identifiera mellan de anställdas uppfattningar, chefernas uppfattningar samt det som 
framgår i dokument? 
 
I vår tredje frågeställning ämnar vi jämföra och se om det finns några skillnader och likheter mellan 

de tre nivåer av organisationen vi undersökt. Sammanfattningsvis har våra intervjupersoner ett 

homogent synsätt på organisationen och dess kultur. Vi har sett hur de anställda och cheferna till 

synes oberoende av varandra svarat på likande sätt vid intervjuerna vilket tyder på homogenitet.  

 

Vi har även kunnat se antydningar till att det finns olika subkulturer på Hotellet. Detta då åsikter 

och uppfattningar ibland gått isär beroende på vilken avdelning vi talat med. Detta kan bero på att 

cheferna har olika uppfattningar och sätt att leda som i sin tur påverkar de anställda. 

 

Av de dokument vi fått ta del av har vi kunnat utläsa att regler är något som tas upp. Även de 
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anställda och chefer ser det som självklart att regler är något som efterföljs. Dokumenten tar även 

upp Hotellets slogan som är att bry sig om. Detta är också något vi hört anställda och chefer 

uttrycka under intervjuerna. 

 
6.4 Slutdiskussion 
Vi tog i inledningen upp att Hotellet har en slogan som handlar om att de bryr sig. Vi kan se att detta 

genomsyrar organisationen med till exempel utvecklingssamtal med chefer och personal samt att de 

anställda trivs och känner sig sedda av cheferna. 

 

Då detta är vår första studie gällande organisationskultur är det svårt att säga något om huruvida 

kultur på just hotell är unik. Den goda stämning och kamratskap som vi upplevt på Hotellet har vi 

svårt att tänka oss enbart skulle finnas där. Vi tror dessutom att de olika subgrupperingarna kan 

förekomma på andra arbetsplatser där olika avdelningar finns. Hotellet har en uttalad slogan kring 

att de ska bry sig om och även detta uttalande upplevs inte helt unikt.  

 

Att vi ser Hotellets kultur som homogen kan bero på att vi bara intervjuat några få anställda och 

chefer. Det finns en risk med att de vi intervjuat har liknande åsikter och att detta inte beror på 

kulturen. Om vi intervjuat övriga anställda hade vi eventuellt fått en annan bild av 

organisationskulturen. Under denna studie har vi varit på Hotellet vid ca. fem tillfällen. Att göra 

undersökningen under en längre tidsperiod, med fler observationer och mer frekventa besök hade 

kanske gjort att våra intervjupersoner litat ännu mer på oss. Med bakgrund av det som framkommit 

på intervjuerna känner vi dock att de verkat litat på oss i hög grad trots att vi inte varit på Hotellet 

mer än vid ett fåtal tillfällen.  

 

Vi har inspirerats mycket av Edgar H. Scheins teori men har även haft med ett mer kritiskt 

perspektiv i form av Mats Alvessons resonemang. Dock har vi upplevt att Scheins mer konkreta syn 

på kulturen, exempelvis att den går att dela upp i tre olika nivåer har känts mer relevant. Alvesson 

säger att kultur inte går att omnämnas som ”den”, utan att det är mer komplext och föränderligt. I 

vår studie har Scheins argument och teorier vägt tyngre. För att kunna säga någonting kring vilken 

teoretiker som går att föredra eller har resonemang som vi föredrar hade vi behövt utföra fler studier 

kring organisationskultur. Då hade vi kanske kunna upptäcka nya aspekter som går att relatera till 

exempelvis Alvesson istället. I just denna studie har vi dock upplevt att Scheins teorier känts mest 

applicerbara. Vi har därför i vår studie valt att använda Alvesson som ett exempel på andra sätt att 

se på organisationskultur och hans resonemang har inte integrerats i analysen på samma sätt som 

Scheins. 

 

Den tidigare forskningen berör ofta lönsamhet och effektivitet, något vi inte kan säga så mycket om 

när vi inte vet hur lönsamheten ser ut på Hotellet kopplat till organisationskulturen. Det vi dock kan 

tänka oss är att den trivsel de anställda upplever kan bidra till minskad personalomsättning på 

arbetsplatsen genom att de trivs och vill stanna.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Då vi upptäckt förekomst av subgrupper hade det varit intressant att fördjupa sig ytterligare i detta. 

Att göra om vår studie på ett nytt hotell med de erfarenheter vi har med oss från denna 

undersökning och med detta en medvetenhet kring subkulturer hade varit mycket intressant. 

  

Att göra en studie med en serie hotell för att sedan jämföra dessa är också ett förslag på vidare 

forskning. Eventuellt hade det då varit möjligt att göra någon tolkning kring hur just hotellkultur är, 

snarare än kulturen på ett enskilt företag.
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BILAGA 1  
 

Intervjuguide 
 

Information  

Vi studerar sista året på Personalvetarprogrammet på Örebro universitet och ska nu skriva c-

uppsats. Vår c-uppsats ska handla om organisationskultur och den kan uttryckas som stämningen 

och klimatet på arbetsplatsen. 

 

Vi kommer med ditt medgivande spela in intervjun, detta för att kunna transkribera i efterhand. Vi 

kommer även att anteckna lite för att hjälpa oss att minnas. Inspelningen och transkriberingen 

kommer att raderas då uppsatsen är klar.  Materialet kommer enbart att användas i vår uppsats. 

 

Du kommer att få vara anonym i uppsatsen. Vi skulle vilja ta med hur länge du varit anställd, 

anställningsform samt arbetstider. 

 

Hur lång tid kan du avsätta till intervjun? 

 

Bakgrundsfrågor 
 

Vad har du för anställningsform? 

Hur länge har du arbetat på Hotellet? 

Hur ser dina arbetstider ut? 

Natt/dag/helg/vardag? 

Har du möjlighet att påverka dessa? 

 

Varför valde du att börja jobba på Hotellet? 

 

Beskriv en vanlig dag på jobbet. 

 

Policys + regler 

Särskilt till chefer: 

 Hur resonerar du kring organiseringen av arbetet? 

 Hur ser du till att regler efterföljs? 

 Om någon bryter mot reglerna, vad gör du då? 

 

 Hur upplever du klädkoden?  

 

 Hur fungerar det med mobiltelefoner? 

 

 Vi har sett att ni har en rökpolicy, hur upplever du att den följs av dig eller andra? 

 Röker du?  

 Var? 

 

 Hur är det acceptabelt att vara i gruppen?  

 Har du erfarenheter av att någon gått över gränsen och vad hände med den personen?  

 Vad blir man tillsagd för?  

 Vad tycker du är konstigt hos en kollega? 

 Har du hört om någon som fått tillsägelse för sitt utseende? 

 

 Vad har du för arbetsförmåner? 



 

 Hur utnyttjas de? Av dig, av andra? 

 Vi har sett att ni har en miljöpolicy. 

 Känner du till den? 

 Känner du till vad som står i den? 

 Hur upplever du denna? 

 Upplever du att den efterföljs? 

 Hur påverkar den dig?  

 

Lokaler 

 Var på arbetsplatsen tycker du bäst om att vara? 

 

 Vad tycker du om personalutrymmena? 

 Utseende/antal rum? 

 

 Var befinner du dig under raster/luncher? 

 Hur ser rasterna ut? 

 Tillsammans med någon? 

 

 Får personalen vistas i gästutrymmen?  

 Vad anses om detta? 

 

 Hur är omklädningsrummen uppbyggda? 

 Har du möjlighet att låsa in saker? 

 

 Hur fungerar det med passerkort? 

 Hur upplever du detta?  

 (Att till exempel inte ha tillgång till alla utrymmen.) 

 

 Vem bestämmer hur restaurangen och receptionen ser ut?  

 Inredning/vart saker ligger? 

 Har du möjlighet att påverka hur arbetsmiljön ser ut? 

 

 Vistas till exempel receptionisterna i andra delar av hotellet?  

 

Säkerhet 

 Har ni något skyddsombud? 

 Hur upplever du detta? 

 Hur fungerar detta?  

 Har du haft nytta av honom/henne? 

 

 Hur upplever du att det finns övervakningskameror på arbetsplatsen? 

 Hur påverkar det dig? 

 

 Vad har du fått för information/utbildning i säkerhetsfrågor, första hjälpen, brand och 

hot/rån?  

 Hur ser säkerheten ut på natten?  

 Känner du dig trygg på arbetsplatsen?  

 Hur följs detta upp? 

 

Socialt 



 

 Hur fungerar det med utvecklingssamtal? 

 

 Hur lång var din upplärning? Kände du dig färdigutbildad efter den? 

 

 Hur upplever du sammanhållningen på arbetsplatsen? 

 Hur interagerar de olika avdelningarna med varandra? 

 Om konflikter uppstår:  

 Hur löses konflikter?  

 Lappar/chefen/direkt.  

 

 Hur ser du på service? 

 Vad tycker du är god service? Stämmer det överens med företagets bild av servicen? 

 Vilka verktyg ges för att du ska kunna ge bra service? 

 Hur såg introduktionen ut gällande service? 

 

 Chef:  

 I vilka situationer umgås du med de anställda? 

 Hur? 

 Anställda:  

 Hur ges eller tas order emot?  

 Känner du att du har något att säga till om?  

 

Frågor tillagda efterhand 

 Vad är det bästa med att arbeta här? 

 Hur är en person som arbetar här? 

 

 Avslutning 
 

 Har du några frågor till oss? 

 

 Kommer du på något mer får du gärna maila eller ringa oss. 

 Lämna ut lapp med våra kontaktuppgifter. 

 


