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Abstract 
 

Title: A smile, more than just a smile. A case study about 
how a business management can affect the 
employees to do more than what is formally expected 
from them, through culture control.  
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Purpose: The purpose of this thesis is to examine the possible 

effect of culture control on individuals engagement 

in organizational citizenship behaviors.  

 
Research question: How can culture-control influence individuals’ 

dedication towards OCB-activities? 

 
Theoretical framework: The theoretical framework in this thesis is based 

upon theories about organizational culture, culture-

control and organizational citizenship behavior. 

 
Research methodology: We have performed a case-study in which we have 

14 interviews with employees, observations and 

studies of internal documentation.  

 
Conclusions: This study shows that organizational citizenship 

behavior (OCB) could be a part of an organizational 

culture. It also indicates that it is possible for an 

organizational management to affect individuals’ 

dedication towards OCB, through culture-control. 
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1. Inledning 

Till en början presenteras en övergripande inledning, därefter ges en bakgrund till problemet 

som mynnar ut i en problemdiskussion. Avsnittet avslutas med studiens frågeställningar, syfte, 

bidrag samt en kort presentation av studiens fallföretag. 

 

Har tanken slagit dig hur mycket personer i din omgivning uppskattar det lilla extra du gör? 

Visst är det bra med människor som ställer upp och finns där för dig? Att göra det lilla extra 

är inte bara något som vänner kan göra för varandra, det är något som egentligen vem som 

helst kan göra för vem som helst. Det är inte bara mellan personer det kan vara fördelaktigt att 

göra det lilla extra. Är du företagare, sitter på en chefsposition eller kanske i en 

företagsledning? Har du då reflekterat över hur dina medarbetare engagerar sig för företaget 

och hur bra det är med kollegor som faktiskt gör det lilla extra för organisationens bästa?  

 

Men vad menar vi egentligen då med att göra det lilla extra? Fokuserar vi på företagsvärlden 

och tänker oss anställda som gör det lilla extra för sitt företag kan det tänkas innebära att den 

anställde tar på sig uppgifter som inte formellt förväntas. Det skulle till exempel kunna 

innebära att den anställde pratar gott om företaget på sin fritid, hjälper kollegor som upplever 

att de har mycket att göra och inte hinner med eller kanske till och med något så trivialt som 

att inte gnälla över sitt arbete. Ett möjligt sätt att etikettera viljan att göra det gå bortom det 

som formellt förväntas i ett anställningsavtal kan förklaras med hjälp av begreppet 

organizational citizenship behavior (OCB). Ett beteende vilket innebär att en anställd gör mer 

än det som formellt förväntas utan att det direkt är kopplat till ett formellt belöningssystem 

(Organ, 1988; Bolino et al., 2013).  

 

Att OCB tagit plats inom forskningen har sin grund i förhållandet mellan anställdas 

engagemang i OCB-aktiviteter (t ex. hjälpa kollegor, prata gott om företaget) och effektivitet i 

en organisation. I dagens snabbkapitaliska samhälle strävar många företag efter att 

effektivisera sina verksamheter för att maximera vinsterna (Grey, 2009).  
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OCB, att göra det lilla extra, har påvisats ligga till grund för en ökad effektivitet i 

organisationer (Bolino et al., 2013; Organ, 1988; Organ, 1997; Podsakoff et al., 2000). Hade 

det inte då varit intressant för till exempel en företagsledning att kunna påverka och 

uppmuntra sina anställda till att faktiskt engagera sig i OCB-aktiviteter och göra mer än vad 

som formellt förväntas? 

1.1 Bakgrund 

Styrning av organisationer och dess medlemmar är ett vanligt förekommande tema i 

organisationsstudier. Det finns teorier och skolor inom managementområdet vilka bygger på 

antagandet att styrning är möjligt, viktigt, till och med nödvändigt (Alvesson & Kärreman, 

2004). Trots påpekandet att styrning av organisationer är viktigt och möjligt råder 

meningsskiljaktigheter i vad styrning faktiskt innebär (Alvesson & Kärreman, 2004; 

Merchant & Van der Stede, 2007; Otley & Berry, 1980; Ouchi, 1979; Simons, 1995). Ett 

vanligt förekommande synsätt på styrning, som lyfts fram av bland andra Merchant & Van 

der Stede (2007), Flamholtz et al. (1985) och Kunda (2006) är att styrning syftar till att 

påverka individers beteenden i en organisation.  

 

Att påverka individers beteenden kan ske på flera olika sätt, en av de mest uppmärksammade 

ideologierna gällande påverkan av individers beteenden är kulturstyrning (Barley & Kunda, 

1992; Grey, 2009). Kulturstyrning strävar enligt Grey (2009) efter att påverka individers inre 

uppfattningar så att deras syfte överensstämmer med den organisations syfte vilken de arbetar 

för. Alvesson & Berg (1988) lyfter fram att den tidiga forskningen kring kulturer i 

organisationer utgick ifrån att en kultur är något alla organisationer har och att det således är 

möjligt för en organisationsledning att styra den. Att påverka en persons inre uppfattningar så 

att de stämmer överens med organisationens handlar i stor utsträckning om att forma 

individens värderingar, normer, trosföreställningar och grundläggande antaganden till 

organisationens. Genom att påverka värderingar etcetera kan en organisation komma att 

kontrollera och styra de olika beteenden individer uppvisar i organisationen.  

 

Kunda (2006) studerade kulturen i en stor amerikansk organisation och fann att individer i 

stor utsträckning betedde sig på ett visst sätt bara för att det var så det skulle göras enligt den 

rådande kulturen. I många fall var det beteenden som var långt utöver det som faktiskt 

krävdes av individerna i sina formella roller. Ledningen i detta företag arbetade aktivt med att 

forma kulturen, de tog det så långt att det till och med var ett mål för de anställda att bli 
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utbrända, då det var ett tecken på att individen verkligen lagt ner sin ”själ” i arbetet. Detta är 

intressant då Alvesson (2011) påpekar att en stark organisationskultur, när kulturen delas av 

många anställda, är svår att replikera. En förklaring till att en organisationskultur är svår att 

efterlikna kan grundas i Browns (1992) resonemang att organisationer utgörs av individer och 

inte robotar då det är interaktionen mellan individer som utgör kulturen. Skapas således en 

gynnsam social miljö kan företaget vinna konkurrensfördelar. Om en organisationsledning 

kan komma att få en individ att göra mer än vad som formellt förväntas av dem finns det 

mycket att vinna för dem.  

1.2 Problemdiskussion 
Att anställda i företag agerar på olika sätt i sitt arbete är fullt naturligt, det är trots allt 

människor och inte robotar det rör sig om. Det finns många aspekter som påverkar hur 

människor hanterar de situationer de dagligen ställs inför i sitt arbetsliv. En aspekt som i 

högsta grad påverkar hur en individ väljer att agera är hur de förväntas hantera en viss 

situation, både av kollegor och chefer eller i ett senare led organisationsledningen. Hur 

kollegor förväntar sig att en kollega ska agera kan tänkas ha sin grund i hur saker och ting 

görs i just det specifika företaget, med andra ord hur kulturen styr personalen att göra saker på 

ett visst sätt.  

 

Kunda (2006) studerade en organisation där det förekom det att anställda gjorde betydligt mer 

än vad som faktiskt förväntades av det anställningsavtal som fanns mellan individ och 

arbetsgivare. Det var således något annat som drev dem till att engagera sig så mycket för 

företaget. Kunda konstaterade att det var kulturen i organisationen som låg till grund för 

engagemanget i företaget. Det skall även poängteras att i detta företag arbetade ledningen 

aktivt med att påverka den rådande kulturen. Således påverkade ledningen den kultur som fick 

de anställda att engagera sig utöver det som förväntades av de anställda. Det är sålunda 

intressant att tänka sig att företagsledningen genom att styra kulturen fick ut mer av sina 

anställda. Att engagera sig utöver det som är formellt förväntas är möjligt att studeras i termer 

av OCB. I Kundas studie framkom det inte vilken exakt typ av beteenden som uppvisades, 

således kan vi inte urskilja om det är möjligt att klassa det som framkom i den studien som 

OCB.  

 

Kundas (2006) studie öppnar dock upp för möjligheten att ställa sig frågan huruvida det 

faktiskt kan vara så att OCB är beteenden som kan ingå i en organisations kultur. Den tidiga 
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forskningen angående fenomenet OCB utgick i stor utsträckning från ett individuellt 

perspektiv. Huvudfokus var då hur individer engagerar sig i den typen av beteenden samt vad 

som ligger till grund för att ett sådant beteende faktiskt uppvisas. Således betonades inte den 

sociala aspekten av ett sådant beteende alls, det är först på senare år denna aspekt lyfts fram 

gällande OCB (Stockhult, 2013). Le Pine et al. (2002) påpekar även hur forskningen sökte att 

identifiera beteenden som leder till OCB. Forskningen angående OCB har på senare år 

öppnats upp för alternativa infallsvinklar även om Spence et al. (2011) påpekar bristen på 

forskning utifrån andra perspektiv än det individualistiska. En av de alternativa infallsvinklar 

som lyfts fram är att studera OCB ur ett socialt perspektiv. Schein (2010) definierar att en 

organisationskultur består av tre nivåer, artefakter, gemensamma värderingar och 

trosföreställningar samt grundläggande antaganden. Består en kultur av en grupps 

gemensamma åsikter är organisationskultur per definition ett socialt fenomen som påverkar 

de människor som berörs.  

 

En infallsvinkel till OCB borde således vara att studera beteendet som ett 

organisationskulturellt fenomen då en organisationskultur är en social företeelse och OCB kan 

tänkas studeras ur ett organisationskulturellt perspektiv. Kopplingen mellan OCB och kultur 

har gjorts vid ett fåtal tillfällen, Marinova et al. (2010) och Organ et al. (2006) lyfter fram att 

studier gjorts angående kulturer i ett större sammanhang än en organisationskultur, nämligen 

nationella kulturer. Vidare belyser Spence et al. (2011) att kopplingen mellan OCB och 

organisationskultur inom forskningen är svag och inte har utforskats. Att studera OCB ur ett 

organisationskulturperspektiv borde således vara en intressant infallsvinkel med tanke på att 

det är ett beteende som gynnar organisationens effektivitet. Podsakoff et al. (2000) 

exemplifierar hur OCB kan öka den organisatoriska effektiviteten: det förhöjer medarbetares 

och ledningens produktivitet, frigör resurser så de kan användas i mer produktiva syften, 

hjälper till att koordinera aktiviteter både inom och mellan olika arbetsgrupper, stärker 

organisationens förmåga att attrahera och behålla de bästa individerna.  

 

En övergripande kultur skulle kunna tänkas vara ett makro-perspektiv på kulturfenomenet och 

att organisationskulturen framstår på en mikronivå. Organisationskulturen är svår att replikera 

då det är individer som skapar kulturen och blir således i många fall unik för den specifika 

organisationen (Alvesson, 2011). Den forskning som bedrevs initialt sökte förklara OCB och 

använde sig i stor utsträckning av kvantitativa undersökningar. Det är möjligt att forskare inte 

intresserat sig för organisationskulturen eftersom den är svår att replikera och att studier av en 
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organisationskultur skulle kunna tänkas vara svår att generalisera. En annan möjlig orsak till 

att OCB inte studerats i samband med organisationskultur kan vara det faktum att OCB är ett 

organisationspsykologiskt begrepp och kultur ett socialantropologiskt begrepp. Trots att det är 

svårt att generalisera en organisationskultur är det ändå intressant att göra kopplingen mellan 

företagskultur och OCB eftersom det är ett beteenden som kan gynna organisationen i 

längden. Att studera kopplingen mellan OCB och företagskultur, till och med tänka sig att 

OCB som en del av en organisationskultur stärks upp av hur Organ (1997) definierar OCB.  

 

 ”[…]as contributions to the maintenance and enhancement of the social and psychological 

context that supports task performance”. (Definition av Organ, 1997:91). 

 

OCB är således beteenden som bevarar och förbättrar den sociala och psykologiska kontexten 

som stödjer de arbetsuppgifter som utförs av individer i organisationer. Vi kan även notera att 

den sociala kontexten som råder i en organisation skulle kunna likställas med organisationens 

kultur då det är den gemensamma uppfattningen om hur saker och ting är och ska göras i 

organisationen. Är det inte då möjligt att likt i Kundas (2006) där individer tack vare kulturen 

gjorde mer än vad de förväntades att OCB faktiskt kan vara en del av en organisationskultur? 

Vi kommer i denna uppsats utgå ifrån att OCB är ett organisationskulturellt fenomen som kan 

uppvisas i en organisationskultur.  

 

Om OCB förstås som en del av en organisationskultur bör det således vara rimligt att göra 

antagandet att det genom kulturstyrning går att påverka individers engagemang i OCB-

aktiviteter. Stockhult (2013) argumenterar för att undersökningar som söker en förståelse för 

hur styrning av organisationer kan ha effekt på OCB skulle berika forskningen. Med andra 

ord finns det relevans i att ställa sig frågan hur det är möjligt att faktiskt påverka individer att 

göra mer än det som formellt förväntas av dem. I en värld där företag ständigt strävar efter att 

effektivisera sin verksamhet och få ut så mycket av så lite resurser som möjligt torde det vara 

intressant att undersöka alla möjliga medel för kunna effektivisera sin verksamhet. Då OCB 

kan ses som en del av en organisationskultur och ha en positiv inverkan på organisationens 

effektivitet är det intressant att undersöka hur det går att påverka denna typ av beteende 

genom att styra företagskulturen.  
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1.3 Frågeställning 
v Hur påverkar kulturstyrning OCB-engagemanget från de anställda? 

1.4 Syfte  
Studien syftar till att bidra med förståelse och kunskap kring OCB genom att undersöka 

vilken påverkan kulturstyrning kan ha på individers engagemang i OCB. 

1.5 Bidrag 
Ambitionen med studien är att komplettera existerande teori angående OCB genom att 

undersöka vilken effekt kulturstyrning har på individers engagemang i OCB-aktiviteter. 

Förståelsen för hur en organisation kan styra OCB kan vara fördelaktigt ur ett 

managementperspektiv då det är ett beteende som gynnar organisationsledningens intressen. 

Studien kan således komma att bli relevant för dels ett teoretiskt men även ett praktiskt 

bidrag. Det praktiska bidraget är främst relevant för ledningsgrupper som söker att få sina 

anställda att göra mer än det som formellt förväntas då denna uppsats bidrar med förståelse 

för hur det kan ske genom kulturstyrning. Det teoretiska bidraget kompletterar existerande 

kunskap och öppnar upp för kopplingen mellan OCB och kulturstyrning som tidigare saknats.  

1.6 Kort presentation av fallföretaget FAB 
I denna studie kommer vi att använda oss av en fallstudie, med ett svenskt producerande 

företag som fall. Företaget har varit familjeägt sedan starten i slutet av 1800-talet. Företaget 

har de senaste två decennierna fördubblat personalstyrkan och har i dagsläget lite drygt 

hundra anställda. Att just detta företag utgör fallet i denna studie grundar sig i att vi under 

hela vår studietid haft kontakt med detta företag och således har kännedom om företaget 

sedan innan samt att företaget har kännedom om oss.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de teorier vilka utgör studiens teoretiska utgångspunkter. Det är 

med hjälp av dessa teorier vi kommer att analysera och besvara studiens forskningsfrågor. 

Till läsarens hjälp presenteras en guide över de tre teoriblocken: kultur, kulturstyrning samt 

OCB.  

2.1 Organisationskultur 
Organisationskultur har varit en av de främsta ideologierna vad 

gäller managementteori från det att Deal & Kennedy (1982) 

samt Peters & Waterman (1982) introducerade begreppet 

”corporate culture”. Under de dryga trettio år uttrycket organisationskultur varit en del av 

forskningen angående management har det utvecklats till att idag nästintill anses vara sunt 

förnuft att organisationskultur är en nyckel till framgång för organisationen (Büschgens et al., 

2013). Trots att organisationskultur i dagsläget är så pass välkänt saknar begreppet en 

samstämmig definition och termen används således i stor utsträckning, något som skulle 

kunna förstås som en effekt av områdets popularitet (Alvesson, 2011; Lund, 2003; Barney, 

1986; Kane-Urrabazo, 2006). Definitionerna varierar oavsett om det är en organisationskultur 

eller en kultur i en vidare mening som beskrivs. Det vi kommer att fokusera på i denna 

uppsats är organisationskultur, vilket även är det vi syftar på vid användandet av ordet kultur.  

 

Avsaknaden av en allmänt vedertagen definition har lett till att ett flertal olika forskare 

definierat organisationskultur olika, vilket skulle kunna förklaras av ämnets 

mångdisciplinerade natur. Kilmann et al. (1985) definierar organisationskultur som delade 

filosofier, ideologier, värderingar, attityder och normer. Deal (1986) definierar det som en 

mänsklig uppfinning som skapar solidaritet och mening och inspirerar till engagemang och 

produktivitet. Uttal (1983) förklarar organisationskultur som ett system av delade värderingar, 

vad som är viktigt och trosföreställningar, hur saker fungerar, som interagerar med individer i 

organisationen, organisationens struktur och styrsystem för att producera normer för hur 

individen skall bete sig. De tre olika definitionerna är endast ett axplock av de som finns 

gällande organisationskultur och de skiljer sig till viss del åt. Kilmann et al. (1985) och Uttal 

(1983) väljer att fokusera på normer och värderingar medan Deal (1986) menar på att kultur 

är socialt skapat fenomen som hjälper individer skapa mening och på så sätt blir engagerade. 

	  Organisationskultur	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kulturstyrning	  

	  OCB	  
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Vi kan således uppfatta att definitionerna skiljer sig åt vad gäller vad som ges huvudfokus, 

något som Alvesson & Berg (1988) påpekar då de diskuterar hur olika definitioner av kultur 

inkluderar olika perspektiv och lägger tyngdpunkten på olika aspekter. Kunda (2006) 

beskriver en organisationskultur som:  

 

”[…] de gemensamma regler som styr de kognitiva och känslomässiga aspekterna på 

medlemskapet i en organisation, och de medel varvid de formas och kommer till uttryck.” 

(Kunda, 2006:8 översatt av Alvesson, 2011:12).  

 

Alvesson (2011) påpekar vidare att kulturen inte är något som finns i varje enskild individs 

huvud utan snarare finns mellan en grupps medlemmar. Kulturen finns således i 

interaktionerna mellan olika individer där innebörd ges mening och symboler öppet uttrycks. 

Med detta i åtanke blir kulturen högst relevant för att förstå individers beteende och sociala 

företeelser mellan individer i grupp. Att innebörd ges mening och att symboler uttrycks kan 

ske på flera olika nivåer av en individs medvetande. Schein (2010) har tagit fasta på detta 

resonemang då han framarbetat en modell som illustrerar kultur som en pyramid, där olika 

nivåer återspeglar olika nivåer av en individs medvetande. Att studera kultur i form av olika 

nivåer är något många av teoretikerna med inriktning på området anammat (Alvesson & Berg, 

1988). Alvesson & Berg argumenterar vidare att det inte är nivåer i form av objektsnivå utan 

det handlar snarare om olika nivåer som kulturen manifesteras på. Trots de olika 

definitionerna av kultur som finns är det med grund i Alvesson & Bergs resonemang rimligt 

att anta en modell som framhåller kulturen i olika nivåer. Således kommer vi i detta arbete i 

vidare beskrivningar av organisationskultur att använda Scheins (2010) kulturpyramid, då 

detta ger oss möjlighet att förstå kulturen ur ett nivåperspektiv.  

2.2 Scheins tre nivåer av kultur 
Schein (2010) presenterar hur organisationskultur kan analyseras på tre olika nivåer genom att 

illustrera vad som idag är en välkänd modell över vad som utgör en organisationskultur. 

Kulturpyramiden kommer i detta arbete utgöra grunden för diskussionerna som förs angående 

organisationskultur. Med nivåer menas den utsträckning kulturfenomenet är synligt för 

betraktaren. Nivåerna innefattar allt ifrån mycket synbara handlingar, det vill säga att det går 

att se och känna/ta på dem till att vara djupt undermedvetna handlingar som inte alls är 

möjliga att observera. De tre nivåer som presenteras är: artefakter, gemensamma värderingar 

och trosföreställningar samt grundläggande antaganden.  
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2.2.1 Artefakter 
Artefakter utgör den mest synliga nivån av en organisationskultur (Schein, 2010). Detta 

innebär således att artefakter är uttryck för alla fenomen som en individ kan se, röra, känna 

och höra vid kontakt med en ny grupp där kulturen är främmande för betraktaren. Hatch 

(1997) delar in artefakterna i ytterligare tre olika nivåer, den första nivån, fysiska 

manifestationer utgörs av till exempel byggnader, logotyper, klädkoder och andra materiella 

ting. Den andra nivån, beteendemässiga manifestationer utgörs av bland annat ceremonier, 

ritualer och traditioner. Den sista nivån, verbala manifestationer, innefattar historier, myter 

och jargonger. Den viktigaste aspekten att ha i beaktning vad gäller analys av artefakter är det 

faktum att trots den höga synligheten är de underliggande orsakerna till dessa svåra att tolka. 

Schein (2010) använder sig av pyramider för att exemplifiera detta, både egyptierna och 

mayafolket byggde stora synliga pyramider men motiven bakom byggnaderna skiljer sig åt. 

Vissa pyramider är gravar, andra är tempel samtidigt som ytterligare andra är rena monument. 

Således kan det som för ögat ter sig vara samma sak ha olika underliggande motiv, och det 

som av en observatör uppfattas behöver inte nödvändigtvis vara det som var den ursprungliga 

intentionen. För att kunna förstå och analysera innebörden bakom artefakter måste en 

utomstående observatör prata med en individ som är delaktig i gruppen och således insatt i 

vad artefakterna innebär samt vilka normer och värderingar som genomsyrar dessa.    

2.2.2 Gemensamma värderingar och trosföreställningar 
Gemensamma värderingar och trosföreställningar utgör den andra nivån i Scheins (2010) 

kulturpyramid, och inkluderar organisationens mål och sociala principer. Dessa uttrycker vad 

som är viktigt i en organisation, till exempel pengar, frihet eller lojalitet. När en grupp först 

skapas eller när den ställs inför ett visst problem eller uppgift för första gången kommer den 

initiala lösningen att reflektera en individ i gruppens åsikt. Denna åsikt baseras på personens 

egen uppfattning om vad som är rätt och riktigt i situationen. Om personen i fråga vinner 

gruppens förtroende och problemlösningen grundar sig i dennes idé och idén visar sig vara 

framgångsrik, samt att hela gruppen delar uppfattningen om att lösningen varit resultatrik så 

omvandlas gradvis förslaget till en gemensam värdering. Uppfylls dessa kriterier finns det 

goda förutsättningar för att gruppen kan komma att anse den ursprungliga idén vara rätt sätt 

att lösa problemet eller uppgiften på. Således har en gemensam värdering och föreställning 

skapats inom gruppen. Det är dock inte självklart att en idé antas som gemensam värdering 

bara för att de tre kriterierna uppfylls, för att idén ska fortsätta delas av gruppen är det 

nödvändigt att det fortsätter att fungera. Det är inte enbart den vidare funktionaliteten i en 

lösning som gör att en idé delas. De gemensamma värderingarna och trosföreställningarna i 
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en grupp är den mellersta nivån rent uppfattningsmässigt, det är inget en observatör kan se, 

känna eller ta på men om de grundas i en gemensam grund kan de vara till stor fördel för att 

skapa sammanhållning mellan individer i en grupp. Delade värderingar och trosföreställningar 

lämnar ofta många olika beteenden inom gruppen oförklarade då det ger en känsla av att 

förstå en del av kulturen men inte helheten. (Schein, 2010) 

2.2.3 Grundläggande antaganden 
Den tredje och sista nivån representerar de grundläggande antaganden som finns i 

organisationen och är det som är allra djupast rotat i kulturen, det är således dessa som utgör 

bottnen i Scheins (2010) kulturpyramid. De grundläggande antagandena är djupt inbäddade 

och tas för givna, de flesta medlemmar i en kultur är inte ens medvetna om dem. Ett exempel 

på hur ett grundläggande antagande växer fram är om en grupp löser ett problem eller en 

uppgift framgångsrikt på samma sätt upprepade gånger kan lösningen komma att tas som den 

givna lösningen när samma situation uppstår på nytt. Över tiden blir således det som initialt 

var en hypotes mer och mer sett som en verklighet, det blir sanningar om hur världen 

fungerar. De grundläggande antagandena har inom gruppen genom prövning av lösningar 

blivit så pass accepterade att de tas för givna. Detta leder till att det kommer att uppvisas lite 

avvikelse inom gruppen gällande de grundläggande antagandena. Om ett grundläggande 

antagande delas av en grupp kommer det för gruppen att vara svårt att begripa beteenden som 

grundar sig i andra antaganden än de som delas av gruppen. (Schein, 2010) 

 

När ett antagande väl blivit en gemensam grund för en grupp är de att betrakta som 

odiskutabla och svåra att bestrida, således är de grundläggande antagandena svåra att ändra 

på. För att ett grundläggande antagande ska kunna ändras kräver det en rannsakan hos 

individen vilket kan leda till att stabila delar av individens kognitiva struktur ifrågasätts. 

Svårigheten med denna typ av förändring är dels att ifrågasättandet av grundläggande 

antaganden destabiliserar världsbilden och kan framkalla en stor oro. Det faktum att de 

grundläggande antagandena är djupt undermedvetna gör det svårt att faktiskt identifiera dem 

och således lyfta upp dem till ytan och ställa dem på sin spets. Det är även på grund av 

undermedvetenheten i antagandena som de utgör den djupaste nivån i människan av Scheins 

tre nivåer av kultur. (Schein, 2010)  

 

Att en grupp delar värderingar och antaganden påpekas av Alvesson (2011) ur ett 

managementperspektiv vara oumbärligt. Individer som liknar varandra och delar antaganden, 
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Artefakter!

Gemensamma,
värderingar,och,

trosföreställningar!

Grundläggande,antaganden!

•  Synliga!och!greppbara!strukturer!och!
processer!

•  Observerbara!betanden!

•  Ideal,!mål,!värderingar!och!en!
gemensam!strävan!e<er!något!

•  Ideologier!
•  Ra>onalisering!
!

•  Tar!undermedvetet!
förgivet!värderingar!och!
normer!!

!

värderingar samt normer är av vikt för att organisationsledningar skall kunna använda 

kulturen för att påverka individers beteenden. Skulle individerna inte dela dessa 

grundläggande förutsättningar finns risk att de aktiviteter ledningen vidtar för att påverka 

kulturen i linje med organisationens mål misslyckas då dessa aktiviteter helt enkelt kan 

komma att tolkas olika av individer. Således kan det anses ligga i ledningens intresse att 

kunna påverka kulturen genom att använda sig av medel som riktar sig till de tre olika 

nivåerna av kultur. De tre nivåerna av kultur kan till synes vara ganska uppenbara och 

självklara. Schein (2010) belyser dock svårigheten i att analysera de tre nivåerna, han påpekar 

att essensen av en organisationskultur ligger i de grundläggande värderingarna och att en 

förståelse för dessa är nödvändig för att kunna förstå de mer synliga delarna av en kultur. 

Artefakterna vilka är den mest synliga delen av kulturen är lätta att identifiera men om en 

förståelse för de grundläggande antagandena inte finns är det svårt att förstå vilken mening de 

olika artefakterna har inom kulturen.  

 

Modellen nedan påvisar förhållandet mellan Scheins nivåer av kultur. Som vi tidigare 

beskrivit är det av yttersta vikt att förstå de grundläggande antagandena för att förstå de 

övriga nivåerna. Pilarna nedifrån och upp symboliserar detta, medan pilarna uppifrån och ned 

påvisar att symbolerna samt de gemensamma värderingarna och trosföreställningarna kan 

bidra med förståelse för de grundläggande antagandena. Det är dock viktigt att komma ihåg 

att förändringar av de olika nivåerna är olika tidskrävande. Det är svårt att förändra ett 

grundläggande antagande medan det kan vara relativt simpelt att jobba med symboler 

(Schein, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över organisationskulturens nivåer och dess kännetecken. 

Källa: Inspirerad av Schein (2010) och Brown (1992), egen omarbetning. 
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2.3 Kulturstyrning 
Vi har i tidigare avsnitt redogjort för hur en organisationskultur 

kan förstås, nu ställer vi oss frågan hur en organisationsledning 

kan dra nytta av kulturen i sin verksamhet och utnyttja den till 

sin fördel. Att styra och påverka en företagskultur baseras i 

enlighet med Scheins (2010) beskrivning av en 

organisationskultur på att påverka de normer och värderingar 

som guidar organisationens anställda (Welch & Welch, 2006). Användandet av kulturstyrning 

skiljer sig enligt Brown (1992) från andra typer av styrning. Bland annat lyfter han fram hur 

kulturstyrning vädjar till individers känslomässiga sida snarare än den rationella. Vidare 

bygger den interna kontrollen i organisationen på gemensamma delade värderingar och 

grundläggande antaganden, vilket leder till att den mer formella kontrollen blir överflödig. 

Således kan kulturstyrning framstå som ett mer informellt sätt att styra en organisation än 

andra former av styrning.  

 

Vi har i denna studie antagit utgångspunkten att styrning av organisationer genom kulturen är 

möjligt och kan ha en positiv effekt för organisationsledningen. Alvesson & Berg (1988) 

lyfter fram att fältet angående kulturstyrning skulle kunna delas in i två olika skolor. Att 

studera organisationskultur som något en organisation har och kan kontrollera brukar 

beskrivas som ”culture engineering”. Culture engineering skolan ser en kultur som något som 

kan diagnostiseras och i förlängningen anpassas till organisationens övergripande mål. Å 

andra sidan finns det forskare som är mer intresserade av de symboliska mönster som byggs 

upp i organisationer, och styr den verklighetsuppfattning individer i organisationen antar. 

Denna approach har fått etiketten ”symboliskt perspektiv”. Således består forskningen 

angående organisationskultur av två olika huvudfåror, i vilka det finns markanta skillnader i 

hur fenomenet kultur uppfattas och studeras. En av de markanta skillnaderna är huruvida 

kulturen i en organisation är möjlig att styra. Culture-engineering skolan hävdar att det går att 

styra en organisationskultur medan företrädarna för det symboliska perspektivet nedtonar 

nyttan av att använda kulturen för att styra en organisation (Alvesson & Berg, 1988).  

 

En effekt av att studera kultur som något en organisation har och som något en 

organisationsledning kan styra väcker dock vissa frågetecken. Att styra en kultur genom 

normer, värderingar, grundläggande antaganden sker allt som oftast subtilt. Med detta 

kommer risken att styrningen kan komma att uppfattas som manipulativ. Alvesson & Berg 

	  Organisationskultur	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kulturstyrning	  

	  OCB	  
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(1988) lyfter fram att detta har lett till ytterligare splittring inom kulturstyrningsforskningen 

då debatten kring huruvida det är acceptabelt och moraliskt att på ett subtilt och omedvetet 

plan ändra och påverka kollegors beteenden och åsikter. Trots diskussionerna angående etiken 

med att styra en kultur har ett flertal olika möjliga vägar att påverka kulturen presenterats 

inom management-litteraturen.  

2.3.1 Hur kan en organisationskultur påverkas? 
Grey (2009) lyfter fram rekryteringen av individer till organisationer som en av de mest 

uppenbara strategierna för att påverka kulturen. Genom att rekrytera individer som redan 

innan de kommer till organisationen delar eller verkar ge intryck av att de delar de normer och 

värderingar som är viktiga i organisationens kultur. Alvesson & Kärreman (2004) väljer att 

kalla denna typ av rekrytering för selektiv rekrytering då kandidater som inte matchar 

organisationen sållas bort. Vidare kan detta få effekten att individer med mindre kunskap blir 

mer attraktiva än individer med mer kunskap, personligheten värdesätts således mer än 

faktiska kunskaper (Grey, 2009).  

 

Utöver själva rekryteringen presenterar Grey (2009) en motsatt taktik för att få en 

personalstyrka som fungerar tillsammans, nämligen att helt sonika avskeda de personer som 

inte passar in. I stor utsträckning kan detta vara en kontroversiell taktik, i Sverige finns lagar 

och regler angående anställning och anställningssäkerhet, således kan en person inte avskedas 

enbart för att denne inte passar in i ett företag rent personlighetsmässigt. Det finns dock andra 

alternativ till att avskeda, till exempel att köpa ut en individ för att på så sätt bli av med denna 

från organisationen. Ytterligare ett alternativ till att avskeda eller köpa ut en anställd som inte 

passar in är att omplacera denna person (Alvesson, 2011). Malmi & Brown (2008) lyfter även 

de fram rekrytering som en aspekt värd att beakta, de lyfter även fram att det i vissa fall kan 

användas någon form av psykometri-tester för att avgöra vem som är en lämplig rekryt till 

organisationen.  

 

Alvesson (2011) lyfter fram några risker med denna typ av rekrytering och kulturstyrning i 

stort. En av riskerna med att anställa individer som liknar varandra är att de i stor utsträckning 

liknar varandra och tänker likadant. Personalstyrkan riskerar således bli homogen och att ett 

”grupptänk” uppstår. Om en sådan anda uppstår kan det leda till att det inte ifrågasätts hur 

saker görs och varför de görs på ett visst sätt, vilket i slutändan kan leda till konformism i 

företaget. Utöver nackdelarna med att personalstyrkan liknar varandra i stor utsträckning är en 
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av riskerna med att rekrytera individer som liknar varandra att kompetenta medarbetare som 

inte passar in, tvingas lämna eller inte får jobbet. Således kan en organisation gå miste om 

individer med stor kompetens bara för att de inte passar in (Alvesson, 2011). Trots 

nackdelarna som Alvesson (2011) lyfter fram med den selektiva rekryteringen påpekar Grey 

(2009) att det inte enbart är negativt. Förutom effekten i form av kulturstyrning påpekar han 

hur motivationen bland de anställda ökar samtidigt som antalet konflikter minskar.  

2.3.2 Socialisering 
Ett mindre uppenbart och synligt sätt att styra kulturen är att genom socialisering mellan 

kollegor få anställda att anamma de för organisationen viktiga normerna och värderingarna 

(Grey, 2009; Malmi & Brown, 2008). Ett exempel på sådan form av kulturstyrning kan vara 

att anställa en oerfaren individ och i företaget forma denne så att företagets mål kan likställas 

med individens, genom till exempel en ”socialiseringsperiod” (Ouchi, 1980). Alvesson (2011)  

poängterar att en sådan socialiseringsperiod skulle kunna vara ett träningsprogram och att det 

används för att internalisera önskvärda normer och värderingar. Vidare beskriver Ouchi 

(1980) hur behovet av kontroll i ett företag där de anställda har anammat företagets mål som 

sina egna, individer som anammat företagets mål behöver inte kontrolleras i samma 

utsträckning då de kommer att agera i linje med organisationens mål eftersom de är desamma 

som deras egna. Till skillnad från rekryteringen av individer som redan delar organisationens 

värderingar utgör den här metoden en förändring av individens tankemönster och åsikter. 

Återblickar vi till Scheins (2010) kulturpyramid är det således möjligt att tänka sig att en 

socialisering till att nå överensstämmelse med organisationens mål går ut på att anpassa de 

djupare delarna av individen till företagets grundläggande antaganden och gemensamma 

värderingar och trosföreställningar.  

2.3.3 Tydliggörande av normer och värderingar 
Att hitta på galna upptåg, till exempel låta alla anställda klä ut sig till djur och göra om en 

arbetsplats till ett zoo är ett sätt en organisation kan arbeta med att tydliggöra normer och 

värderingar (Grey, 2009). I exemplet med en arbetsplats som liknas vid ett zoo är det möjligt 

att tänka sig att det ställs till med ett sådant ”galej” för att symbolisera för de anställda att det 

är en munter stämning som råder. Vad organisationsledningen egentligen gör med en sådan 

tillställning är att de tydliggör de normer och värderingar som är grundläggande för 

organisationen. Malmi & Brown (2008) trycker på att en anställd som utsätts för denna typ av 

kulturstyrning och beter sig utefter de normer och värderingar som tydliggörs kan bete sig på 

detta sätt på grund av två huvudsakliga anledningar. Antingen kan en anställd bete sig i linje 



 

 15 

med organisationens normer och värderingar för att denne gjort dem till sina egna, tagit åt sig 

det som är viktigt för organisationen och således anse det viktigt för den själv. Den andra 

potentiella grunden till beteendet kan vara att individen beter sig så för att det förväntas av 

organisationen. Oavsett om det är så att individen gjort normerna och värderingarna till sina 

egna eller beter sig så för att det förväntas, så är det fortfarande så att det skett viss förändring 

i beteendet hos en individ, vilket är syftet med att tydliggöra normer och värderingar. Hatch 

(1997) beskriver att ritualer i en organisation kan vara en del av artefakter i en organisation, 

således en del av kulturen. Kunda (2006) beskriver ritualer som inte bara en del av kulturen 

utan även ett sätt för ledningen att påverka kulturen. De ritualer som Kunda lyfter fram utgår i 

stor utsträckning från att organisationens normer och värderingar tydliggörs på olika nivåer, 

mellan olika aktörer. Kunda lyfter fram ”talking down”, ”talking across” och ”talking 

around”. Talking down innebär att organisationsledningen håller möten och föreläser om 

ledningens perspektiv på organisationen, dess affärer och kultur. Grey (2009) poängterar att 

vid sådana tillfällen kan organisationsledningen exponera de anställda för värderingar och 

normer genom att till exempel visa videomaterial, presentera organisationens affärsidé och i 

kort fickformat presentera företagets kärnvärderingar.  

 

Talking across består av möten där ledning och anställda möts, diskuterar och lär sig i syfte 

att på ett ickeauktoritärt sätt få de anställda att anamma kulturen och de värderingar företagets 

ledning anser vara viktiga och fördelaktiga för organisationen. Det tredje sammanhanget där 

ritualerna utspelar sig är i arbetsgruppsmöten. Gruppmötena innebär att individer som 

grupperats i formella arbetsgrupper möts ansikte mot ansikte. Det huvudsakliga syftet med 

dessa möten är att tackla arbetsrelaterade bryderier men det är även ett utmärkt tillfälle för 

individer att diskutera organisationens ideologi. 

2.3.4 Ledarens/ledningens roll i kulturstyrning 
Alvesson (2011) och Grey (2009) påpekar att det alltid är organisationens högsta ledning som 

sätter agendan vad gäller kulturen när kulturstyrning används för att påverka individers 

beteenden. Schein (2010) lyfter fram den påverkan en grundare har på en organisations kultur, 

i ett litet företag är det i stor utsträckning grundarens värderingar och normer som utgör 

företagskulturen. Vidare poängterar Merchant & Van der Stede (2007) och Kane-Urrabazo 

(2006) vikten av att ledare1 föregår med gott exempel och agerar som föredömen i linje med 

de normer och värderingar som råder i företaget för att kulturstyrningen ska fungera till fullo.  

                                                
1 I detta arbete kommer ledare och chef att ses som synonyma. 
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Trots att det är ledningen och ledaren i ett företag som i stor utsträckning sätter agendan för 

kulturen och kulturstyrningen är det personalen som måste tolka ledningens budskap och ge 

budskapet mening. Hur mottagarna av budskapet tolkar och skapar mening blir en viktig 

aspekt vad gäller kulturstyrning, om det inte tolkas positivt och accepteras finns risken att 

kulturstyrningen inte uppnår önskad effekt. En annan framgångsfaktor för att lyckas med 

kulturstyrning är att arbeta fram sådana värden att de inte uppfattas som ledningens mål utan 

snarare hela organisationens (Alvesson, 2011). En annan aspekt som är värd att beakta vad 

gäller kulturstyrning är den maktdistans som finns i en organisation, i en organisation där 

avståndet mellan ledare och anställd är litet är potentialen större att kulturstyrningen lyckas än 

i en organisation där maktdistansen är stor (Alvesson, 2011). Ett sätt för en organisation att 

påverka kulturen är enligt Barker (1993) möjligt att avsäga sig viss makt och låta de anställda 

själva komma överens om normer och värderingar, i linje med vad ledningen vill. Det är 

genom detta enligt Barker möjligt att uppnå en starkare kontroll än med en traditionell 

byråkrati då de anställda kontrollerar varandra eftersom det är de själva kommit överens om 

vad som gäller.  

 

Ledaren och ledningen är precis som all annan personal i ett företag en del av kulturen, är den 

likväl påverkad av ledningen. Alvesson (2011) påpekar dock att ledningen i vissa fall kan 

agera utanför den kultur-kontextuella atmosfär som råder för att på så sätt kunna försöka 

förändra och påverka kulturen. Han poängterar i detta sammanhang att det även är av vikt att 

beakta andra kulturbärare än bara ledningen, därför kan det vara svårt att förändra kulturen då 

det finns begränsningar utanför ledningen. I sådana sammanhang där ledning och höga chefer 

går utanför den rådande kulturen för att förändra, är det inte ovanligt att anlita utomstående 

konsulter som stöd i arbetet.  

2.3.5 Symbolmanipulation 
Toppen av Scheins (2010) kulturpyramid består av olika typer av artefakter, det vill säga 

saker som går att uppfatta genom mänskliga sinnen. En sådan typ av artefakter kan tänkas 

vara organisatoriska symboler. I Scheins modell över organisationskulturen framstår 

artefakterna som de mest lättöverskådliga och uppfattbara. Trots att symbolerna är lätta att 

uppfatta menar Grey (2009) att en manipulation av dessa symboler är en djupgående form av 

kulturstyrning, något som kan förstås genom Scheins (2010) diskussion om symbolernas 

underliggande förankring i grundläggande antaganden samt gemensamma värderingar och 

trosföreställningar. Användandet av organisationssymboler i kulturstyrningssyfte kan ta sig 
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uttryck bland annat att ett särskilt språk utvecklas i företaget, berättelser, uttryckssätt, 

logotyper och klädkoder (Alvesson, 2011; Brown, 1992). De ovan presenterade 

tillvägagångssätten för att påverka en kultur syftar alla till att påverka individers beteenden, så 

att de beter sig i linje med organisationens mål.  

2.4 Organizational citizenship behavior (OCB) 
Organizational citizenship behavior eller OCB som det 

vanligtvis förkortas är ett begrepp som syftar till att beskriva 

och förklara ett beteende som kan uppvisas av individer i en 

organisation. Denna typ av beteende från individer i en 

organisation är beteenden som gynnar ”the effective 

functioning of the organization” (Organ, 1997). OCB är en form av beteenden som innebär att 

individer tar på sig mer uppgifter än de som formellt förväntas att de utför. Dennis Organ med 

kollegor (Bateman & Organ, 1983; Smith et al., 1983) valde att kalla detta fenomen för OCB. 

Forskningen angående OCB har sin grund i antagandet att det är ett beteende som leder till 

ökad effektivitet för organisationer. De individer som engagerar sig i OCB-aktiviteter i ett 

företag beskrivs av bland andra Podsakoff et al. (2000) som goda medborgare. 

 

OCB bygger på vissa grundläggande antaganden, för det första är det ett beteende som inte är 

formellt förväntat av individen. Organ (1997) klargör OCB som ett godtyckligt beteende och 

vidhåller att det är ett frivilligt beteende som inte står inskrivet i ett anställningsavtal. Det är 

därmed ett beteende som inte kan ”bestraffas” om det uteblir. För det andra är OCB ett 

beteende som inte direkt belönas enligt organisationers belöningssystem. Trots att det inte är 

ett beteende som på kort sikt belönas är organisationen beroende av denna typ av beteende 

(Organ, 1988; Podsakoff et al., 2000; Parnell & Crandall, 2003; Bolino & Turnley, 2005). 

Organ & Ryan (1995) lyfter fram hur individer som är tillfredsställda med sitt arbete och 

upplever att de blir rättvist behandlade är mer benägna att uppvisa OCB än de som är 

missnöjda och känner sig orättvist behandlade. Utöver nöjdhet och upplevd rättvisa på 

arbetsplatsen belyser Podsakoff et al. (2000) att en organisations ledare har inflytande över 

och kan influera anställda att engagera sig i OCB-aktiviteter. Detta kan ske genom att ledaren 

till exempel är delaktig och engagerar sig i kollegors arbete samt ger sina anställda support 

och genom detta få de anställda att göra mer än vad som formellt förväntas. OCB innebär 

således att den anställde tar på sig en extra roll utöver den som förväntas i arbetet. Att ta på 

sig uppgifter utöver de som formellt förväntas av en anställd, kan ses som ett ”extra-role 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kulturstyrning	  
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behavior”. Extra-role behavior (ERB) är ett samlingsnamn för beteenden utöver det som 

formellt förväntas, och kan ses som ett paraplybegrepp under vilket OCB kan klassas in 

(Organ, 1988; Stockhult, 2013).  

2.4.1 Närliggande begrepp 

Den tidiga forskningen angående OCB fokuserade på antagandet att arbetstillfredsställelse 

kan komma att påverka organisationens effektivitet genom beteenden som organisationers 

ledningar önskar av sina anställda men tekniskt sett inte kan kräva, så kallade godtyckliga 

handlingar (Motowidlo, 2000). Intresset för OCB var inledningsvis svalt, endast ett fåtal 

artiklar publicerades under tidigt 1980-tal. Trots det låga intresset inledningsvis växte 

intresset för området och allt mer forskning började bedrivas inom området, vilket gav utslag 

på antalet publicerade artiklar om ämnet (Podsakoff et al., 2000).  

 

Trots att ämnet ökat i popularitet över åren har definitionen av OCB varit omtvistad och fått 

utstå kritik. Kritiken som lyftes fram grundade sig främst i överlappandet av flertalet begrepp 

(Morrison, 1994). Det finns framför allt ett begrepp som är relevant i diskussionen angående 

överlappande definitioner, nämligen ”contextual performance” (Le Pine et al., 2002). De två 

begreppen (Contextual performance & OCB) är så pass lika att Motowidlo (2000) diskuterade 

nödvändigheten av att ha två olika benämningar på liknande beteenden. Diskussionen 

mynnade ut i slutsatsen att båda begreppen bör behållas och särskiljas då de belyser olika 

aspekter som är så viktiga att en sammanslagning av begreppen således inte är att föredra. 

Överlappningen i definitionerna i de begrepp vi nämnt ovan grundar sig i att de är olika 

definitioner på snarlika beteenden. Stockhult (2013) argumenterar för att dessa begrepp kan 

klassas som extra-role behavior. Van Dyne et al. (1995) definierar extra-role behavior enligt 

följande:  

 

”Extra-role behavior (ERB) is defined as behavior which benefits the organization and/or 

intended to benefit the organization, which is discretionary and which goes beyond existing 

role expectations”. (Definition av Van Dyne et al., 1995: 218). 

 

 

 

Att vi använder OCB för att förstå individers vilja att göra mer för en organisation än vad som 

formellt förväntas av dem grundar sig främst i att OCB är det ERB- begrepp som det forskats 
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mest om och således är det mest empiriskt testade och teoretiskt utvecklade (Podsakoff et al., 

2000). 

2.4.2 Dimensioner av OCB 

Ett av de mest förekommande sätten att operationalisera begreppet OCB är genom att 

kategorisera in beteenden i vad som beskrivs som dimensioner. Uppdelningen i dimensioner 

har varit närvarande i forskningen om OCB ända sedan det började forskas i ämnet. Organ 

med kollegor (1988) tog inledningsvis fram fem stycken dimensioner av OCB. Trots detta 

råder viss oklarhet i vilka dimensioner som skall ingå i begreppet och hur de olika 

dimensionerna hör samman. Podsakoff et al. (2000) identifierade i sin meta-analys av OCB-

forskningen närmare 30 olika former av OCB. Le Pine et al. (2002) menar att alla dessa olika 

former av OCB grundar sig i försök att utveckla de fem ursprungskategorierna. De påpekar 

vidare att de ursprungliga dimensionerna fortfarande är de mest testade rent empiriskt och att 

de övriga har haft svårt att få fäste, enligt Le Pine et al. (2002) på grund av svårigheter att 

identifiera markanta skillnader mellan de utvecklade dimensionerna och de ursprungliga. Med 

utgångspunkt i att Organs dimensioner av OCB är de mest testade och empiriskt grundade 

kommer vi i detta arbete utgå ifrån dessa för att bryta ner OCB som fenomen.   

 

De fem dimensioner Organ med kollegor arbetade fram är följande (Stockhults, 2013 

översättning till svenska kommer att användas): altruism (altruism), hänsynstagande 

(courtesy), samvetsgrannhet (compliance), sportsmannaanda (sportsmanship) och dygdigt 

ansvarstagande (civic virtue). Nedan följer en genomgång av de fem dimensionerna var för 

sig. Efter genomgången av varje dimension presenteras ett antal punkter med beteenden som 

kan härledas till de olika dimensionerna. Punkterna som lyfts fram är de punkter Organ med 

kollegor ursprungligen använde för att identifiera OCB. Den presentation av punkterna som 

följer var dimension är hämtad från Organ et al. (2006) och är inte översatt till svenska då 

innebörden riskerar bli förvrängd vid en översättning. Punkterna som presenteras kommer att 

utgöra en central del i arbetet med att analysera och identifiera OCB, då vi ser dessa punkter 

som OCB.  

  

Altruism har identifierats som en viktig dimension av OCB av i stort sett samtliga som varit 

engagerade i forskning angående OCB (Podsakoff et al., 2000; Organ 1988; Williams & 

Anderson, 1991). Altruism skulle kort sagt kunna förklaras genom att individer frivilligt 

hjälper varandra. Det består främst av hjälp i form av undvikande av arbetsrelaterade problem 
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eller att individer hjälper varandra att hantera uppkomma problem relaterade till arbetet. 

Altruism är en av de dimensioner som utvecklades först och som undersökts mest. 

Etiketteringen har dock fått utstå viss kritik, inte för vad dimensionen innebär utan för valet 

av begreppet altruism som etikett. Kritiker hävdar att altruism kan härledas till motivet bakom 

handlingen. Williams & Anderson (1991) påpekar att altruism bygger på antagandet att det är 

ett beteende som inte belönas. På grund av detta har dimensionen på senare tid kommit att 

beskrivas mer som att ”hjälpa andra”. Organ et al. (2006) argumenterar dock för att etiketten 

är av mindre vikt då det är ett beteende som är direkt riktat mot en annan individ, vanligtvis 

en kollega men det kan även vara riktat till en kund eller chef. Således är det ett beteende där 

förmånstagaren är en person. Det är dock ett beteende riktat mot en individ för att på sikt 

gynna organisationen. Till exempel kan en rutinerad kollega hjälpa en nyrekryterad person 

med att lära sig jobbet eller så kan kollegor hjälpa varandra när deras arbetsbörda ökar (Organ 

et al., 2006).   

 
Figur 2. Lista över altruism. 

Källa: Organ et al. (2006). 

 

Hänsynstagande syftar till skillnad från altruism till att inte direkt hjälpa andra individer utan 

att snarare visa dem hänsyn. Hänsynstagande är istället ett beteende som ligger till grund för 

att undvika att arbetsrelaterade problem uppstår. Stockhult (2013) exemplifierar detta genom 

att påpeka hur en individ innan denne vidtar en handling kontrollerar vad kollegor tycker. 

Vidare påpekar hon att detta är av särskild vikt när en handling kan komma att påverka en 

kollegas arbete. Organ et al. (2006) väljer att lyfta fram ett exempel på hänsynstagande hämtat 

från träningsmiljö, när en person är klar med de vikter denne använt, ställs de tillbaka på sin 

ursprungliga plats för att underlätta för nästkommande person som skall träna. Således har 

problem för nästkommande person undvikits genom att individer visar varandra hänsyn.  
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Figur. 4: Modell över OCB-dimensionernas relationerw 

Källa: Hoffman et al. (2007), egen omarbetning. 

 
Figur 3. Lista över hänsynstagande.  

Källa: Organ et al. (2006). 

 

De två dimensionerna Altruism och hänsynstagande är två dimensioner där beteenden och 

aktiviteter riktar sig mot individer. Williams & Anderson (1991) har delat in Organs fem 

dimensioner i två större kategorier, utifrån vilken aktör beteendet riktar sig emot. De har valt 

att klassificera altruism och hänsynstagande som OCB-I. I:et efter OCB syftar till att beskriva 

att det är aktiviteter som riktar sig emot individer.  

 

Den andra kategorin Williams & Anderson (1991) argumenterade för benämndes OCB-O, till 

skillnad från OCB-I involverar detta de tre övriga dimensionerna av OCB. Dessa tre 

dimensioner består av beteenden som riktar sig till organisationen. Modellen nedan illustrerar 

de fem olika dimensionerna och deras förhållande till OCB-O och OCB-I.  
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Compliance, general compliance eller organizational compliance är samtliga etiketter för 

samma dimension (Organ et al., 2006; Podsakoff et al., 2000; Le Pine et al., 2002). Stockhult 

(2013) har valt att benämna det som samvetsgrannhet, vilket vi kommer att använda oss av i 

vidare beskrivningar av dimensionen. Samvetsgrannhet är OCB som inte direkt riktar sig till 

att hjälpa en person. Dimensionen samvetsgrannhet syftar istället till ett beteende som är riktat 

mer mot organisationen som helhet. Att vara samvetsgrann innebär att en individ 

internaliserat de olika regler, normer och procedurer som finns och följs inom organisationen. 

Således följs dessa tillvägagångssätt även när individen inte är övervakad och kontrollerad på 

något sätt. Att följa dessa strukturer i organisationen kan te sig vara något som alla gör, så är 

dock inte fallet och det är på grund av detta som samvetsgrannhet kan klassas som OCB. Den 

som följer organisationens struktur och uppsatta regler även när denne inte är övervakad är att 

betrakta som en särskilt god medborgare (Podsakoff et al., 2000).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Lista över samvetsgrannhet. 

Källa: Organ et al. (2006). 
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Sportsmannaanda är en dimension som fått betydligt mindre uppmärksamhet än andra 

dimensioner (Organ et al., 2006; Podsakoff et al., 2000). Organ (1990:96) definierade 

sportsmannaanda enligt följande: 

  

 “[…]a willingness to tolerate the inevitable inconveniences and impositions of work without 

complaining”. 

 

Sportsmannaanda har i OCB-forskningen varit ett medel för att beskriva aktiviteter individer 

väljer att inte engagera sig i, att inte engagera sig i dessa aktiviteter tyder helt enkelt på att 

individen är en ”god medborgare” och till exempel inte klagar över sitt arbete. Podsakoff et 

al. (2000) argumenterar dock för en breddning av definitionen då de anser att 

sportsmannaanda består av mer än att inte bara klaga. De lyfter fram att god sportsmannaanda 

bör innehålla element såsom att bibehålla en positiv attityd även när det inte går ens väg, är 

benägen att avstå från sina egna intressen för gruppens bästa och tar inte illa upp om gruppen 

förkastar idéer.  

 

 
Figur 6. Lista över sportsmannaanda.  

Källa: Organ et al. (2006). 

 

Tidigare dimensioner vi beskrivit är kopplade till arbete och den dagliga verksamheten, 

dygdigt ansvarstagande däremot kan härledas till ett makro-intresse i organisationen. Detta 

innebär att en individ tar ett stort intresse i organisationen till en möjlig stor personlig 

kostnad. Att intressera sig på ett så pass övergripande plan i organisationen kan ta sig uttryck 



 

 24 

på en mängd olika sätt, bland annat kan en individ söka information om externa hot gentemot 

organisationen. I förlängningen kan detta leda till att individen uttrycker sina åsikter i olika 

typer av möten angående till exempel vilken affärsstrategi organisationen bör följa. Detta 

beteende kan liknas vid patriotism, det återspeglar en individs känsla av att vara delaktig i en 

större helhet. (Podsakoff et al., 2000) 

 
Figur 7. Lista över dygdigt ansvarstagande. 

Källa: Organ et al. (2006). 
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2.5 Tankemodell 
Teorierna som redogjorts för i den teoretiska referensramen angående organisationskultur, 

kulturstyrning samt OCB fokuserar huvudsakligen på att ge läsaren en bild av hur de olika 

begreppen kan förstås. För att illustrera hur teorierna kan förstås tillsammans presenteras 

nedan en modell. För den kritiske läsaren kan modellen te sig endast vara en sammanslagning 

av de teorier och modeller som presenterats i referensramen, modellen utgör dock ingen 

analysmodell utan är snarare en tankemodell. Således illustrerar modellen det synsätt vi 

genomgående i studien anlagt, förhoppningsvis ger denna illustration förståelse för hur vi 

tolkar teorierna.  

 

Figur 8: Egenframtagen tankemodell. 

 

Vi har redogjort för hur OCB kan ses som ett organisationskulturellt fenomen, det vi dock inte 

vet och inte redogjort för är hur OCB kan förstås i termer av Scheins tre nivåer av kultur. 

Trots detta ger den teoretiska genomgången en god grund för att kunna anta att OCB är ett 

beteende som kan komma att påverkas av kulturstyrning. Vår tankemodell är en illustration av 

hur OCB kan tänkas uppkomma i de olika delarna av en kultur. Vad ser vi, vad ser vi inte 

gällande de fem OCB-dimensionerna (altruism, hänsynstagande, samvetsgrannhet, 

sportsmannaanda och dygdigt ansvarstagande) i form av artefakter, gemensamma värderingar 

och trosföreställningar samt grundläggande antaganden. I modellen finns inga fasta 

OCB$
Altruism,*Hänsynstagande,*

Samvetsgrannhet,*Sportsmannaanda!och*
Dygdigt*ansvarstagande!

Artefakter!!

Gemensamma!
värderingar!och!
trosföreställningar!!

Grundläggande!
antaganden!!

Kulturstyrning!
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avgränsningar mellan de olika nivåerna av kultur, då vi inte vet hur OCB kan förstås i en 

organisationskultur. Trots att vi till fullo inte vet hur OCB kan klassas in i 

organisationskulturen finns det grund för att beteendena kan antas finnas i de djupare delarna 

av en kultur (grundläggande antaganden samt gemensamma värderingar och 

trosföreställningar) då det som ett organisationskulturellt fenomen delas av medlemmarna i 

kulturen. Modellen illustrerar hur de fem dimensionerna finns i kulturen men inte 

klassificerad i någon nivå. Vid sidan av pyramiden finns Scheins (2010) definitioner av de 

olika nivåerna för att påvisa att det är Scheins kulturpyramid. 

 

Vi har även gjort antagandet att det för en organisationsledning och/eller en ledare inom ett 

företag är möjligt att påverka kulturen och att det således finns en yttre påverkan på 

organisationskulturen. Kulturstyrningen presenteras i modellen utanför Scheins (2010) 

kulturpyramid då det är aktiviteter som påverkar kulturen på ett eller annat sätt. Vidare är det 

fördelaktigt att förstå kulturstyrningen som en helhet, det är aktiviteter som kan vara riktade 

till alla delar av kulturen, likväl som det kan vara specifikt riktat till en nivå av kulturen.  
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3. Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt presenteras de metodologiska överväganden som gjorts under studiens gång, 

dessa kommer att beskrivas, motiveras och argumenteras för. Avsnittet avslutas med en kritisk 

reflektion angående studiens tillvägagångssätt. 

3.1 Val av undersökningsmetod 
Studiens syfte var att undersöka vilken påverkan kulturstyrning kan ha på individers 

engagemang i OCB. Med grund i dessa två begrepp och de utgångspunkter som tagits med 

grund i litteraturen angående dessa begrepp faller sig studiens undersökningsmetod tämligen 

logisk. Schein (2010) argumenterar för att förståelsen av en organisationskultur är beroende 

av att få reda på deltagarna i kulturens genuina delade uppfattningar och värderingar, vilket 

han hävdar bäst sker genom samtal med individer. Således är det för denna studie högst 

relevant att tillämpa en kvalitativ metod, eftersom den kvalitativa metoden tillåter forskaren 

att tolka och förstå ett fenomen (Christensen et al., 2011). Valet av den kvalitativa 

forskningsmetoden stärks upp ytterligare av vår ståndpunkt gällande OCB. Vi har 

argumenterat för att fenomenet OCB med fördel kan tolkas som ett organisationskulturellt 

fenomen, vilket således gör det till ett fenomen som inte bör kvantifieras utan tolkas och 

sökas förståelse för. Det teoretiska ramverk som presenterats i uppsatsen utgör en grund för 

att kunna förstå de tre teoriblock som presenteras samt vilka är de som är intressanta för 

studien. Den huvudsakliga funktionen med att bryta ned dessa begrepp till mindre delar är att 

på ett mer överskådligt sätt kunna presentera teorierna. Detta är dock inte att förväxla med 

vad som är i fokus, uppsatsens övergripliga metod, nämligen en kvalitativ approach. Med 

detta i åtanke var studien empirinära och således är det empirin som utgör huvuddelen i 

uppsatsen.  

3.1.1 Fallstudie 

En organisationskultur är ett komplext fenomen (Alvesson & Berg, 1988; Alvesson, 2011; 

Grey, 2009), vilket kräver många infallsvinklar för att fullt ut kunna tolka och förstå 

fenomenet på ett korrekt sätt. Att studera individer från flera olika organisationer och därmed 

olika kulturer hade i denna studie inte varit att föredra då det inte ger en uppfattning av den 

specifika kulturen i en organisation. Yin (2003) påpekar att en fallstudie lämpar sig bra då det 

rör sig om studier vilka syftar till att få svar på hur- och varförfrågor. Baxter & Jack (2008) 

påpekar att fallstudien är fördelaktig då det ger en djup insyn i ett fenomen ur olika 
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perspektiv, vilket leder till att forskarna inte enbart ser fenomenet ur en synvinkel. Fallstudien 

tillät oss således att få många infallsvinklar på fenomenet, som vi i början av denna diskussion 

beskrev som nästintill nödvändiga för att kunna ge en rättvis bild av ett såpass komplext 

område som en organisationskultur.  

 

Trots att fallstudien kan ge en djup och rättvis bild av en organisationskultur är det viktigt att 

ta i beaktning att fallstudien är starkt kontextberoende. Flyvbjerg (2004) påpekar att 

fallstudiens närhet till verklighetsförankrade situationer är viktiga för att kunna utveckla en 

nyanserad syn på den verklighet som beskrivs. Även om fallstudien är starkt kontextberoende 

och grundar sig i ett fall med en specifik kontext är det enligt Silverman (2011) ingen 

anledning till att förkasta värdet av den kunskap som framkommer vid en fallstudie. 

Silverman framhåller vidare att den kontextberoende kunskapen är lika värdefull som 

kunskap som är genererad från helt kontextoberoende studier. Således var fallstudien en 

relevant metod för att samla in data och var för vår studie ett lämpligt tillvägagångssätt.  

3.1.2 Val av fallföretag 

Då vi redogjort för att kontexten spelar stor roll vid en fallstudie är valet av fall inte helt 

irrelevant. Den organisation vi valde att arbeta med och studera som ett fall är ett företag vi 

haft kontakt med under hela studietiden. Således skulle det urval vi gjort gällande alla möjliga 

företag som skulle kunna utgöra fallet vi studerat liknas vid ett bekvämlighetsurval. Att det 

liknas vid ett bekvämlighetsurval grundar sig i att det är ett företag som finns lättillgängligt 

för oss (Bryman & Bell, 2013). Trots den kontinuerliga kontakten med företaget har vi inte 

varit delaktiga i eller själva utfört några studier i samverkan med företaget. Kontakten med 

företaget gav oss dock en god kännedom om företaget och möjligheterna för oss att kunna 

göra relevanta studier med företaget som fall. 

 

Vår goda kontakt med fallföretaget har flera positiva aspekter, bland annat att vi kunde få 

tillgång till det material vi behövde för att kunna genomföra denna studie. Vi fick tillgång till 

att intervjua anställda i företaget, möjlighet att göra observationer och ta del av intern 

dokumentation. Knights & McCabe (1997) hävdar att detta är en av fördelarna med att 

tillämpa sig av en fallstudieapproach då det öppnar upp för att kunna använda sig av flera 

kompletterande datainsamlingsmetoder. Kombinationen av att använda sig av flera olika 

datainsamlingsmetoder ligger till grund för en fylligare och mer öppen analys, då vi som 
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forskare inte varit tvungna att förlita oss på den blid av verkligheten till exempelvis intervjuer 

ger.  

Att kunna komplettera intervjuerna med observationer ger en extra dimension i analysarbetet 

då vi kunde analysera vad vi själva uppfattade och hur de personer vi intervjuade beskrev 

fenomenet.  

3.2 Datainsamlingsmetod 1: Intervjuer 

Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden för studien har varit intervjuer genomförda med 

anställda på fallföretaget. Det primära målet med de intervjuer som genomfördes var att 

synliggöra de delade värderingarna och trosföreställningarna samt grundläggande antaganden 

som finns i organisationen och få en förståelse för hur organisationen arbetar med att påverka 

kulturen. Att genomföra just intervjuer tillät oss att föra ett djupare samtal och kunna samla in 

mer anpassad data än vad till exempel en enkät hade gjort. Således kunde vi i större 

utsträckning komma åt de mer djupgående delarna i linje med Scheins (2010) resonemang att 

en forskare behöver samtala med medlemmar i kulturen för att kunna förstå de djupa delarna 

av den samma. De många olika intervjumetoder som finns erbjuder många olika lösningar på 

hur data samlas in. Vi gjorde dock bedömningen att det i vårt fall inte lämpade sig med en 

strukturerad intervju då det inte gav en möjlighet att kunna följa upp frågor och 

vidareutveckla resonemang. Den helt öppna intervjun bidrar med många olika infallsvinklar 

och ger god förståelse för ett fenomen ur en individs perspektiv (Bryman & Bell, 2013; 

Silverman, 2011). Den strukturerade och ostrukturerade intervjun ansåg vi inte lämpade sig 

väl för vår studie, en semistrukturerad intervju ansåg vi vara ett bättre alternativ. 

 

Valet av en semistrukturerad intervju tillät oss att ha redan färdiga frågeteman och en 

grunduppsättning med frågor, således visste vi i stora drag vad intervjun skulle komma att 

handla om. Trost (2010) beskriver standardisering av intervjuerna som till den grad frågorna 

samt intervjusituationen är densamma för de olika respondenterna. Således kunde vi uppfatta 

att den semistrukturerade intervjun tillät oss att till viss mån standardisera intervjuerna, vilket 

enligt oss låg till grund för att kunna skapa en gemensam förståelse för respondenternas syn. 

Vi blev dock inte låsta av standardiseringen så att det kan liknas vid en strukturerad intervju, 

frågetemana tillät oss att fördjupa både vårt men även respondenternas resonemang genom att 

ställa följdfrågor. Dessa följdfrågor gav oss en djupare insikt i fenomenet då vi ställde frågor 

av hur- och varför-karaktär. Följdfrågorna lämnade även utrymme för att respondenterna 

skulle kunna exemplifiera och således förtydliga sitt resonemang.  
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3.2.1 Urval & antal respondenter 
Då vi redogjort för att studien var en fallstudie är diskussionen om urvalet en aning 

annorlunda jämfört med en studie som inte är av fallstudienatur. Det vi främst syftar på då är 

att när fallföretaget väl är valt är det de anställda i organisationen som utgör den population vi 

kunde använda oss av för att göra ett urval gällande vilka vi skulle intervjua. I vårt fall har 

dock inget urval skett, vi har istället genom vår kontaktperson blivit tilldelade respondenter 

utifrån ett schema vi tillhandahöll.  

 

Naturligtvis finns det både för- och nackdelar med att komma i kontakt med respondenterna 

på detta sätt. En av de möjliga nackdelarna är att vi inte kommer i kontakt med respondenter 

av olika åsikter då vår kontaktperson kan ha valt ut individer som återger en positiv bild av 

företaget. För att undvika detta specificerade vi vilka vi ville intervjua, anställda med olika 

lång tid på företaget och med olika tjänster samt arbetsuppgifter. Att intervjua personer med 

olika erfarenheter av organisationen ansåg vi vara en bidragande faktor till att få en så fyllig 

bild som möjligt av företaget. Holme & Solvang (1997) påpekar att det är av större vikt att 

komma i kontakt med individer som är kunniga och insatta i det som är studiens 

undersökningsobjekt än att respondenterna är statistiskt representativa. Vi anser dock att de 

respondenter vi intervjuat är både kunniga och representativa för företaget. Nedan presenteras 

en sammanställning över respondenternas position i företaget, ålder, kön och 

anställningslängd för att påvisa spridningen av respondenter i företaget.  

 

Respondenter	   Position	   Ålder	   Kön	   Anställningslängd	  
Respondent	  1	   Produktionstekniker	   41	  år	   Man	   20	  år	  
Respondent	  2	   Produktchef	   53	  år	   Man	   27	  år	  
Respondent	  3	   Svetsare	   45	  år	   Kvinna	   12	  år	  
Respondent	  4	   Underhållsansvarig	   33	  år	   Man	   14	  år	  
Respondent	  5	   Verkställande	  direktör	   54	  år	   Man	   25	  år	  
Respondent	  6	   Innesäljare	   43	  år	   Man	   2	  år	  
Respondent	  7	   Svarvare	   43	  år	   Man	   4	  år	  
Respondent	  8	   Produktionstekniker	   37	  år	   Man	   7	  år	  
Respondent	  9	   Marknadschef	   49	  år	   Man	   20	  år	  
Respondent	  10	   Inköpsansvarig	   39	  år	   Man	   1	  år	  
Respondent	  11	   Svetsare	   36	  år	   Kvinna	   4	  år	  
Respondent	  12	   Ekonomichef	   58	  år	   Kvinna	   8	  år	  
Respondent	  13	   Produktionschef	   57	  år	   Man	   8	  år	  
Respondent	  14	   Svetsare	   52	  år	   Man	   36	  år	  
 

Tabell 1. Sammanställning av studiens respondenter 
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Antalet respondenter i denna studie var 14 stycken, det var betydligt fler män än kvinnor som 

deltog som respondenter, något som helt naturligt förklaras av att företaget är mansdominerat. 

Detta var dock inget som vi tog i beaktning då studien inte ämnade studera genusfrågor. Att 

det blev just det antalet respondenter fanns det ingen specifik anledning till, det bygger 

snarare på att vi i vår initiala kontakt med företaget presenterade att vi var intresserade av 10-

15 intervjuer då vi ansåg det vara ett lämpligt antal för studien. Att det inte blev mer än 14 

intervjuer beror på att det vid de senare av dessa 14 intervjuer egentligen inte framkom något 

nytt. Att kalla det att vi uppnådde empirisk mättnad kan uppfattas som en aning starkt då vi 

med säkerhet inte kan göra bedömningen att det inte hade framkommit något nytt vid fortsatta 

intervjuer. Den bedömning vi gjorde var att vi fått en samlad bild av fenomenet och att 

materialet var tillräckligt för att kunna göra en meningsfull analys. Vårt mål var att försöka 

sprida ut intervjuerna över olika hierarkiska nivåer i företaget, något vi även lyckades med. Vi 

intervjuade personer i olika positioner, allt ifrån anställda svetsare till företagets vd. Detta 

gjordes för att få en mer korrekt bild av hur samtliga i företaget uppfattade saker och ting, då 

respondenter från olika hierarkiska nivåer förhoppningsvis gav fler infallsvinklar på det vi 

studerade. 

3.2.2 Intervjuguide 
Som vi tidigare nämnt genomfördes semistrukturerade intervjuer vilket ledde till att en 

intervjuguide utformades för att hålla intervjuerna på rätt tråd och som minnesanteckning för 

oss själva under intervjuerna. Vid utformandet av intervjuguiden påpekar Bryman & Bell 

(2013) att frågorna som inryms i denna bör vara av sådan natur att forskarna kan få 

information om respondentens uppfattning av sin omgivning samt att intervjuerna är flexibla. 

När vi utformade vår intervjuguide hade vi dessa två punkter i beaktning, vi formulerade 

frågor som ämnade ge oss en bild av hur respondenterna uppfattade saker och ting för att 

således hjälpa oss att besvara vår frågeställning. Genom antagandet av den semistrukturerade 

intervjun och dess möjligheter till följdfrågor ansåg vi att intervjuguiden var tillräckligt 

flexibel för att ligga till grund för att vi skulle kunna besvara våra frågeställningar. För att få 

viss struktur på samtalet valde vi att dela in intervjuguiden i fyra teman (question themes) för 

att på så sätt kunna samla frågor som ligger nära varandra i intervjuerna och på så sätt få 

bättre flyt i dem då vi slapp hoppa fram och tillbaka mellan ämnen. Frågetemana och 

intervjufrågorna har sin grund i det teoretiska ramverk vi använde oss av i studien och hjälper 

oss således att besvara frågeställningarna, något som enligt Bryman & Bell (2013) är 

fördelaktigt.  
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3.2.3 Genomförande av intervjuerna 
För att säkerställa att intervjuerna gick så smidigt som möjligt beaktade vi ett flertal aspekter, 

dels angående hur intervjuerna skulle genomföras men även hur vi som intervjuare skulle 

uppföra oss. En av de inledande frågorna vi var tvungna att ta ställning till var om vi båda 

skulle vara delaktiga vid intervjutillfället, vilket både finns fördelar och nackdelar med. 

Bryman & Bell (2013) samt Trost (2010) påtalar just detta genom att påvisa att det för 

intervjuns flyt kan vara fördelaktigt att vara två intervjuare, då det tillåter den ena att vara mer 

passiv och följa med och observera respondenten, föra anteckningar och flika in frågor när det 

passar. De lyfter även fram viss problematik kring att vara flera intervjuare, där den främsta 

kritiken mot att vara flera är att den som blir intervjuad kan känna sig påhoppad och ställd 

mot väggen. Vi övervägde fördelarna och nackdelarna och fann att det för oss var lämpligast 

att vara två stycken som intervjuade. För att respondenterna skulle känna sig bekväma i 

situationen ägnade vi ett par minuter innan intervjun till att presentera oss och skapa en 

bekväm stämning. Utöver att presentera oss och småprata genomfördes intervjuerna i ett 

avskilt rum i ostörd miljö hos fallföretaget. Detta gjordes för att ytterligare öka 

respondenternas bekvämlighet. 

3.3 Datainsamlingsmetod 2: Observationer 
För att komplettera det material vi fick fram genom intervjuerna gjorde vi observationer på 

fallföretagets anläggning. Observationerna var av sådan natur att vi gick runt, observerade, 

lyssnade och pratade med anställda i företaget. Det huvudsakliga syftet med att göra 

kompletterande observationer var att få en egen bild av hur kultur och OCB tar sig uttryck i 

företaget. Faller vi tillbaka på Scheins (2010) tre nivåer av kultur hjälper observationerna oss 

att uppfatta de synliga artefakterna. I och med att det behövs en grundläggande förståelse för 

att kunna tolka och förstå symbolerna varvade vi observationer med intervjuer, vilket ledde 

till att vi kunde ta åt oss den information intervjuerna gav för att kunna tolka artefakterna. Det 

är dock viktigt att poängtera att de observationer vi utförde skedde under en intensiv 

tidsperiod och inte över en längre tid. Således kan viss information ha fallit bort för oss som 

forskare då en längre tidsrymd tillåtit oss att få en ännu bättre förståelse för fenomenet och 

hur individerna hos fallföretaget beter sig.  

 

Bryman & Bell (2013) påpekar vikten av att få tillgång till rätt miljö som är relevant för de 

specifika frågeställningar studien arbetar utifrån. Detta är något vi varit noga med att ha i 

beaktning. Vi har som sagt haft god kontakt med det valda företaget under lång tid och 
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således har vi god kännedom om varandra. Den långvariga kontakten låg till grund för att vi 

kunde få tillgång till relevanta observationsmiljöer då vi inte stötte på några problem med att 

få tillgång till de forum vi behövde. Således ansåg vi att observationerna berikade studien och 

bidrog till att vi kunde besvara våra frågeställningar.  

3.4 Datainsamlingsmetod 3: Dokumentation 
Att studera dokument kan göras på många sätt och många olika medier kan klassas som 

dokument och således analyseras, egentligen allt som finns tryckt skulle kunna vara 

tillgängligt för analys. För att göra en analys av dokument har vi i denna studie valt att utgå 

ifrån dokument som tillgängliggjorts av fallföretaget. Det dokument vi studerade har av 

fallföretaget döpts till ”grundvärderingar”. Det är ett två A4-sidor långt dokument där 

företagets värderingar presenteras samt vilka företaget finns till för. Dokumentet togs fram i 

syfte att få ner de värderingar som var viktiga för organisationen av ledningen.  

 

Vid framtagandet av det dokument vi valde att analysera utgick vi ifrån Scott (1990) och 

följde de fyra kriterier han presenterar på materialet som skall analyseras. De fyra kriterierna 

som presenteras är: autenticitet, trovärdighet, representativitet samt meningsfullhet. Att 

materialet är autentiskt innebär att det är äkta och ursprunget inte är otydligt. För att 

säkerställa att de dokument vi analyserat är autentiska var vi noggranna med att kontrollera 

vem som var avsändare och att det verkligen härstammade från fallföretaget. Trovärdighet 

innebär att dokumenten inte innehåller felaktigheter och inte på något sätt är förvrängt. För att 

vara säkra på att detta var fallet kontrollerade vi flera kopior av dokumenten och således 

kunde vi urskilja att dokumentet vi använde oss av kunde anses som trovärdigt. Det tredje 

kriteriet, representativitet vilket innebär att materialet är representativt för den kategori det 

tillhör. Då företaget enligt vår kännedom inte hade något annat liknande dokument anser vi 

det utvalda dokumentet var representativt. Fjärde och sista kriteriet Scott presenterar är 

meningsfullhet vilket innebär att materialet är relevant och begripligt. Det dokument vi 

analyserade anser vi vara av hög relevans då det gav en bild av hur företaget ville framställa 

sig själva, det rådde heller inte enligt oss några oklarheter i dokumenten, således fann vi dem 

även meningsfulla.  

3.5 Vad får vi ut av att använda tre stycken datainsamlingsmetoder? 
Det kan tyckas mycket med tre olika datainsamlingsmetoder, det skulle kunna tänkas att det 

blir tre stycken halvdant gjorda insamlingar istället för en ordentlig. Vi skulle dock vilja 

hävda att så inte blev fallet i vår studie. Vi var noggranna med alla tre typer av datainsamling 
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även om vår huvudfokus var på intervjuerna. Således fungerade de observationer och studier 

av dokument vi gjorde som komplement till intervjuerna. Eisenhardt (1989) belyser även det 

faktum att det i fallstudier är vanligt att dessa datainsamlingsmetoder kombineras. Trots att 

det är vanligt att det görs på detta sätt kan vi ställa oss frågan, vad fick vi egentligen ut av att 

samla in data på tre olika sätt? Vi skulle vilja trycka på att de tre datainsamlingsmetoderna 

skiljer sig åt vad gäller fokus. Intervjuerna var en berättelse av de anställda, hur de uppfattar 

sin vardag och verklighet som anställda hos fallföretaget. Observationerna utgjorde den bild 

vi som forskare fick av den dagliga verksamheten som bedrevs på fallföretaget. Yin (2003) 

påpekar att observationer är en fördelaktig metod för att få insikt i ett företags kultur, i vårt 

fall erbjöd observation en möjlighet att själva se, höra, känna och uppleva saker på 

fallföretaget. Slutligen utgör dokumentstudien en studie av hur företaget vill framställa sig 

självt gentemot andra aktörer (de som tar del av de dokument vi studerat). Således kunde vi 

urskilja tre stycken olika perspektiv på fallföretaget. Att få flera olika perspektiv på hur det 

fungerar inom företaget ansåg vi vara till stor fördel för oss då vi kunde väva ihop dessa 

perspektiv till vår egen bild av hur det fungerar inom företaget. Uppfattningen av företaget ur 

flera olika perspektiv gav oss även vissa fördelar vad gäller analysen, då vi kunde peka på 

diskrepanser mellan de olika perspektiven. 

3.6 Dataanalys 
Bryman & Bell (2013) påpekar att en svårighet, till och med en av de största med den 

kvalitativa forskningen är den enorma datamängd som genereras och dess otympliga form. De 

fortsätter med att poängtera vikten av att en forskare inte fångas av datamaterialets riklighet 

och inte lyckas förmedla materialet på ett mer generellt sätt, med andra ord att inte göra en 

ordentlig analys av det material som samlats in. För att analysera det material som samlas in 

finns en uppsjö av olika analysmetoder till hands, bland annat den kvalitativa 

innehållsanalysen.  

 

Bryder (1985) framhåller att den kvalitativa dataanalysen förutsätter att det ur kommunikation 

mellan individer och olika former av meddelanden går att avgränsa fakta som forskaren vill 

göra till empiriska data. Vidare framhåller han hur en betydande del denna analysform är 

uppbyggt kring just att göra fakta till data. Kohlbacher (2006) understryker att den kvalitativa 

innehållsanalysen är ett analysverktyg som kombinerar fördelarna med den kvantitativa 

innehållsanalysen och en kvalitativ approach som tar hänsyn till kontexten och andra viktiga 

aspekter. Kohlbacher (2006) påpekar i samband med detta att den kvalitativa 
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innehållsanalysen lämpar sig väl för att analysera data som framkommit från en fallstudie. 

Vår studie var en fallstudie och sökte att förklara och beskriva ett fenomen. Bryder (1985) 

betonar att syftet med denna form av analys är att finna förklaringar, beskriva och i vissa fall 

till och med att förutsäga. Således fann vi att den kvalitativa innehållsanalysen var ett fullgott 

verktyg för att kunna göra en tillfredsställande analys. Nedan följer en genomgång för hur vi 

gick tillväga i arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen.  

3.6.1 Kvalitativ innehållsanalys 

För att strukturera upp det material vi fick fram av intervjuerna började vi med att göra en 

transkribering av materialet. Det första steget vi genomgick i transkriberingsarbetet var att 

lyssna igenom ljudfilerna en gång för att få en övergripande känsla för vad som kom fram 

under intervjuerna. Därefter transkriberades materialet i sin helhet, hostningar, skratt och 

motsvarande har dock inte skrivits med i transkriberingen. När ljudfilerna väl var nedskrivna i 

dokument initierades själva innehållsanalysen.  

 

Graneheim & Lundman (2004) gör antagandet att exempelvis ett dokument har multipla 

meningar, de grundar detta antagande i Lincoln & Guba (1985) samt Mishlers (1986) 

resonemang om hur intervjuer och observationer kräver ett samarbete och förståelse mellan 

den som intervjuar och blir intervjuad. Således är dessa dokument bundna rent ömsesidigt, 

kontextuellt och värdemässigt. Graneheim & Lundman (2004) presenterar därför två olika 

sorters innebörder av text, det manifesta innehållet samt det latenta innehållet. Med manifest 

innehåll menas vad som faktiskt står i en text medan latent refererar till en texts 

underliggande mening. I detta arbete utgick vi ifrån det som beskrivs som manifest innehåll 

eftersom det är mer konkret och inte är lika öppet för tolkning. Vidare fastgjorde vi att det 

som skulle analyseras, vår analysenhet var de transkriberade ljudfilerna. När texterna väl 

lästes igenom identifierades meningsenheter, det vill säga ord, meningar och stycken som 

relaterar till varandra genom innebörd och kontext. För att ytterligare korta ner, kondenserade 

vi dessa meningsenheter, förkortade dem men behöll ändå kärnan av innehållet till så kallade 

kondenserade meningsenheter. I nästa steg skapades en kod för enheten för att på så sätt få en 

överskådlig bild av alla meningsenheter. Koden är kort sagt en etikett för den kondenserade 

meningsenheten (Graneheim & Lundman, 2004). På nästa sida följer en exemplifiering av hur 

vi gått till väga för att få fram koder genom att använda oss av ovanstående steg.  
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Figur 9. Exempel på kodning. 

 

När vi väl fått fram koder, närmare bestämt 90 stycken började vi att strukturera upp dessa 

koder i kategorier och subkategorier. Graneheim & Lundman (2004) lyfter fram skapandet av 

kategorier som ett av de mest framträdande kännetecknen för den kvalitativa 

innehållsanalysen. Krippendorf (1980) beskriver en kategori som en samling material, i vårt 

fall utdrag från intervjuer, som delar gemensamma innebörder. Vidare beskriver Granheim & 

Lundman (2004) hur dessa kategorier skall vara varandra uteslutande, det vill säga att en kod 

inte ska kunna klassas till två stycken kategorier. Detta är något vi arbetat med att försöka 

undvika, likaväl att en kod inte skall passa in i någon kategori, något de även lyfter fram som 

viktigt för att innehållsanalysen skall vara fullgod. Således försökte vi att få med allt material 

som var relevant för vårt syfte ifrån intervjuerna och passat in dem i kategorier och 

underkategorier. Vidare framhåller Graneheim & Lundman (2004) hur en kategori kan 

uppfattas som något genomgående i ett antal koder. Detta tog vi fasta på och lät kategorierna 

växa fram under arbetets gång, vi var således inte låsta av att använda redan förutbestämda 

kategorier. För att få en fylligare och mer rättvisande analys användes underkategorier för att 

på så sätt kunna passa in flera koder med samma innebörd fast med olika fokus till en och 

samma kategori.  

 

För att abstrahera analysen än mer skapades teman. Polit & Hungler (1999) beskriver teman 

som en återkommande regelbundenhet i kategorierna eller mellan kategorierna. Graneheim & 

Lundman (2004) argumenterar för att ett tema kan studeras som en underliggande tråd 

genomgående i materialet och att det kan tänkas vara ett uttryck för det latenta innehållet i 

materialet. Vi tog fasta på detta och lät temana växa fram som övergripande beskrivningar av 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod  

”Ja, det gör jag när jag ber om det. Men det vill man 
inte alltid göra. Ibland frågar man om hjälp för att 

man behöver hjälp” 

 
Får hjälp när man ber 

om hjälp 

 
Hjälper varandra 

”Jag tycker att han ska vara nyfiken, ifrågasättande 
och ärlig så att säga. Man tar åt sig det man kan och 

är det något man inte kan så får man ta hjälp av 
någon så att man inte sitter och inte jobbar.” 

 
Kan man inte något så 
tar man hjälp och sitter 

inte och inte jobbar 

 
 

Tar hjälp istället för att 
inte jobba 
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Kod' Subkategori' Kategori'
Hjälper$varandra$

Kollegor$hjälper$varandra$

Hjälpsamhet$

Hjälper$kollegor$
Alla$hjälper$alla$
Hjälps$åt$om$det$finns$6d$över$
Hjälps$åt$
Vik6gt$a<$man$hjälper$andra$
Hjälper$varandra$dagligen$
Hjälpsamhet$si<er$i$väggarna$ Hjälpsamhet$en$del$av$

kulturen$E<$hjälpsamtänk$si<er$i$väggarna$
Hjälpsamhet$finns$åt$alla$håll$i$organisa6onen$
Gemensam$förståelse$ Öppenhet$på$

arbetsplatsen$

Öppenhet$

Öppen$arbetsplats$
Demokra6$
Diskuterar$beslut$

Dialog$mellan$kollegor$

Diskutera$åsikter$
Diskuterar$med$kollegor$
Bollar$idéer$inför$beslut$
Bollar$för$a<$komma$vidare$
Involverar$andra$
Informerar$för$mycket$
Delar$med$sig$av$kunskap$
Informerar$om$möjliga$problem$

Tema'

Karaktäris6ka$för$
organisa6onen$

kategorierna. För att tydliggöra hur skapandet av underkategorier, kategorier och teman gått 

tillväga presenteras nedan ett utdrag av den slutliga hierarkin av koder-teman. Att vi lät 

temana växa fram från det empiriska materialet grundar sig dels i att vi genomförde en 

kvalitativ innehållsanalys, dels att det är det empiriska materialet som utgör huvuddelen av 

den analys som genomförts. Studien syftade till att undersöka hur kulturstyrning kan påverka 

anställdas engagemang i OCB, detta har gjorts genom att låta empirin, det vi uppfattat i 

fallstudien driva analysen. Genom att göra på detta sätt kan vi jämföra den empiri som 

framkom med den operationalisering som gjorts av de teoretiska begreppen i det teoretiska 

ramverket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Studiens kvalitet 
För att värdera vilken kvalitet en undersökning håller används i framförallt kvantitativa 

studier begreppen validitet och reliabilitet. Forskare har dock haft en diskussion huruvida 

begreppen faktiskt är relevanta vid kvalitativa undersökningar. Bryman & Bell (2013) lyfter 

fram att vissa forskare föreslagit att kvalitativa studier med fördel utvärderas med andra 

begrepp än de som används av kvantitativa forskare. Lincoln & Guba (1985) påpekar 

nödvändigheten av att specificera termer och metoder som är mer anpassade till kvalitativ 

forskning för att bedöma kvaliteten i den kvalitativa forskningen. För att komma till bukt med 

Figur 10. Exempel på tematisering 
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detta föreslår de begreppen trovärdighet och äkthet för att kunna bedöma kvaliteten på 

studien. Vidare grundade de sin kritik angående användandet av reliabilitet och validitet vid 

bedömningen av kvalitativa studier i att de två begreppen förutsätter att det finns en bild av 

den sociala verkligheten som är absolut. Lincoln & Guba menar istället att det kan tänkas vara 

så att det istället för en absolut bild av verkligheten kan vara så att det finns många olika 

tolkningar som kan anses vara hållbara. I diskussionen angående vår studies kvalitet valde vi 

således att använda oss av dessa begrepp, med grund i att vi ansåg dem lämpa sig bättre för att 

bedöma kvaliteten i vår studie.  

3.7.1 Trovärdighet  

Begreppet trovärdighet är uppbyggt av flera delkriterier, till exempel tillförlitlighet, 

överförbarhet och möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2013). Dessa kriterier är 

något vi tog i beaktning under denna studie. Ett exempel på tillförlitligheten var att vi följde 

de uppsatta forskningsregler som finns samt att vi delade med oss av vårt resultat till de 

personer som varit en del av forskningen. Överförbarheten är alltid i fokus gällande 

kvalitativa studier, är det verkligen möjligt att applicera en unik kontext i ett annat 

sammanhang? Detta är givetvis svårt eftersom alla kontexter och tidpunkter spelar en stor roll 

för hur utkomsten kan komma att bli. Med detta i åtanke valde vi i linje med Geertz (1973) att 

redogöra vårt fall så tydligt och detaljrikt som möjligt så att andra kan göra en tolkning 

huruvida vårt resultat är överförbart till en annan miljö. Under denna forskningsprocess har vi 

varit medvetna om att det inte går att uppnå en total objektivism något som även Bryman & 

Bell (2013) diskuterar. Vi har i den mån vi kunnat försökt att åsidosätta våra egna värderingar 

samt intressen och således försökt styrka och bekräfta att det som exempelvis framkom under 

intervjuerna faktiskt sades och att studiens resultat inte har påverkats av oss. 

3.7.2 Äkthet 

Äkthet består precis som trovärdigheten av ett antal underkategorier eller kriterier. Bryman & 

Bell (2013) påpekar att kriterierna som utgör äkthet skiljer sig en aning från de kriterier som 

utgör trovärdigheten då de snarare väcker generella frågor om forskningens konsekvenser. Ett 

av kriterierna som ligger till grund för äktheten är att undersökningen ska ge en rättvis bild av 

de åsikter och uppfattningar de människor har som studerats. För att säkerställa att vi återgav 

en rättvis bild av de anställdas uppfattningar genomförde vi intervjuer med individer på flera 

olika nivåer, vi intervjuade till exempel inte bara chefer. Vi spred istället ut intervjuerna över 

olika hierarkiska nivåer, något vi hoppades skulle ge en mer rättvisande bild av hur de 

anställda ser på sin vardag. De kriterier som utgör äkthet utöver att det ska ge en rättvis bild är 
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kopplade till olika typer av autencitet, en av de former av autencitet som diskuteras är 

ontologisk autencitet. Detta ställer frågan om de som deltagit i studien får en fördjupad insikt i 

den sociala miljö och sin sociala situation (Bryman & Bell, 2013).  

 
Med vår studie hoppades vi kunna ge de personer som ställt upp en mer djupgående förståelse 

för hur deras vardag fungerar. Det kan även gälla individer som inte direkt varit involverade i 

uppsatsen men genom att arbeta i det företag som studerats förhoppningsvis kan dra någon 

nytta av studien och lära sig något.  

3.8 Etiska överväganden 
Etiska överväganden är något som aktualiseras vid en undersökning av samhällsvetenskaplig 

karaktär, något som vi genomgående tog hänsyn till. Etiska regler brukar röra frivillighet, 

integritet, konfidentalitet och anonymitet för de personer som på något vis varit en del av en 

studie (Bryman & Bell, 2013). I denna studie var vi noga med att informera och klargöra 

undersökningens huvudsyfte samt vilka moment som ingick i studien för att förtydliga för 

respondenterna vad studien faktiskt ämnade undersöka. Att ställa upp på vår undersökning var 

givetvis frivilligt och samtliga respondenter kunde välja att inte ställa upp samt när som helst 

avbryta om de så hade velat. Detta valde vi att göra då vi ville att respondenterna skulle känna 

sig bekväma i intervjusituationen och poängtera att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Att respondenterna ska känna sig bekväma i en intervjusituation är något som exempelvis 

Trost (2010) och Holme & Solvang (1997) anser vara av extra stor vikt eftersom respondera 

utgör en väsentlig del i en studie. Alla respondenter som direkt medverkat i studien har blivit 

lovande anonymitet eftersom vi ansåg att en intervjusituation är mellan oss som intervjuar och 

de respondenter som tog sig tiden att ställa upp i vår studie, de namn som förkommer i 

uppsatsen är fiktiva och således inte respondenternas riktiga namn. Det är inte bara 

respondenterna som hålls anonyma, även själva företaget hålls anonymt på deras önskan och 

kommer genomgående i uppsatsen att refereras till som FAB.  

3.9 Metodreflektion 
I litteraturen angående OCB uppfattade vi att en faktor till att individer faktiskt engagerar sig i 

denna typ av beteenden till viss del utlämnas. Beteendet är något som skall vara frivilligt och 

inte erkännas av ett formellt belöningssystem. Det är dock oklart i litteraturen hur andra motiv 

än ett genuint intresse och vilja att göra dessa saker påverkar. Kan det vara så att det finns 

andra motiv, att det är ett sätt att visa sig vara en bra anställd och i längden tjäna på det i form 

av löneökningar och befordringar. Då den största delen av litteraturen utelämnar detta 
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perspektiv valde även vi att göra detta, således lämnas en faktor till individers engagemang i 

OCB utanför i denna studie.  

Vi finner detta inte vara något större problem i denna studie då större delen av tidigare 

forskning gått tillväga på samma sätt samt att studien syftade till att undersöka hur en 

organisationsledning genom att styra kulturen kan påverka OCB.  

 

Det finns även viss problematik med den metod vi använde oss av, nämligen den att en 
organisationskultur är ett komplext fenomen som är svårt att utforska. Vi har i vår studie 
genomfört observationer och intervjuer under en veckas tid. I den bästa av världar hade vi 
observerat under en betydligt längre tid. Under den tid vi var på fallföretaget gjorde vi å andra 
sidan många intervjuer, något som vi ansåg ligga till grund för att ändå få en god uppfattning 
om den rådande kulturen i företaget. Vi fann således att det empiriska materialet vi fick fram 
trots den relativt korta observationstiden var tillfredsställande för att kunna göra en 
meningsfull analys av hur kulturstyrningen på FAB kan påverka de anställdas engagemang i 
OCB.  
 
Förutom tidsaspekten gällande studietiden så är vi som författare medvetna om hur empiri och 

teori använts i denna uppsats. Avsnittet där vi operationaliserar och bryter ner de teoretiska 

begreppen skulle kunna tyda på en deduktiv ansats, det vi dock har gjort i ett senare skede 

med analys kan liknas vid en induktiv ansats. Vi upplever dock inget problem med att göra på 

detta sätt då varje del i uppsatsen fyller den funktion den är avsedd för. Teoriavsnittet ligger 

till grund för att förklara och beskriva de utgångspunkter studier bygger på och i ett senare 

skede ligga till grund för en intervjuguide. Det vi ville göra var att undersöka hur verkligheten 

för fallföretaget ser ut med hjälp av ett par teoretiska glasögon, således har analysen varit 

empiridriven med återblickar till operationaliseringen av begreppen i referensramen. 

 
Vidare kan ett av de etiska ställningstagandena vi tagit uppfattas som en aning problematiskt. 

Att anonymisera företag och respondenter kan i viss mån leda till att studiens trovärdighet 

sjunker då det blir svårt att kontrollera att de resultat vi fick fram och säkerställa att det 

faktiskt är som vi beskrivit att det är. Det kan dock vara fördelaktigt att anonymisera 

respondenter då det kan ge en mer öppen beskrivning av företaget då det inte finns risk för att 

arbetsgivaren kan läsa studien och genom detta sätta åt den som eventuellt säger något 

avvikande om företaget.  
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4. Presentation av fallföretaget 

I slutet av 1800-talet grundades företaget FAB, ett litet kopparslageri. Under de dryga 115 

åren företaget funnits har en resa från ett litet kopparslageri till att idag vara ett stort 

industriföretag med en bred produktportfölj. En och samma familj har under resans gång ägt 

och drivit bolaget. Ägarstrukturen (inom familjen) har skiftat i bolaget de senaste 30 åren och 

i dagsläget finns det en ensam ägare. Den skiftande ägarstrukturen till trots har företaget haft 

samma VD de senaste 25 åren. Företagets VD är samma person som idag är ensam ägare till 

företaget.  

 

Företaget är välmående, den resa som gjorts från starten har lett till att företaget växt och 

blivit större. Till en början var det bara en anställd vid företaget, något som förändrats. I 

dagsläget (2015) har företaget 101 anställda i 4 städer i Sverige och Norge. Huvuddelen av 

verksamheten sker dock i en ort där huvudkontor och fabrik finns, 97 personer har sin 

arbetsplats vid denna huvudort och 4 personer har sin utgångspunkt vid de mindre kontoren. 

De personer som inte utgår från huvudkontoret arbetar med försäljning till både nya och 

befintliga kunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Antal anställda på FAB 

 

Det är inte bara antalet anställda som förändrats över tiden i företaget, en förutsättning för att 

kunna nyanställa är att få in nya ordrar. Företaget har skickligt arbetat med att få in nya 

kunder och stadigt ökat sin omsättning.  
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Just omsättning är även något som företaget ser som en viktig del och mål sätts upp utifrån 

omsättningen. Trots att företaget växt och ständigt blivit större är man inte nöjda utan 

ambitionen att fortsätta växa finns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. FAB:s omsättning 

 

Kundbasen i företaget utgörs av allt ifrån små svenska företag till multinationella storföretag. 

Vid ett flertal tillfällen har företaget prisats av sina stora internationella kunder för sin 

precision och kvalitet. Utöver utmärkelser från internationella kunder har företaget under de 

senaste årtiondena fått mottaga priser från inhemska företagarorganisationer.  
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5. Empiri & analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras det empiriska materialet som framkommit under 

studien. Vi har analyserat huruvida OCB är en del av organisationens kultur, vi har även 

analyserat hur företaget använder sig av kulturstyrning och vilken effekt detta kan ha på 

uppvisandet av OCB i företaget. 

5.1 Kollegor hjälper varandra 
På FAB hjälper kollegor varandra, i alla fall om frågan ställs till de anställda. Under 

intervjuerna framkom en enad syn på hur kollegor skall bete sig gentemot varandra och en 

aspekt som särskilt lyftes fram var viljan att hjälpa varandra, att ta sig igenom svårigheter i 

arbetet tillsammans. Att hjälpa varandra kan röra sig om allt ifrån att hjälpa varandra i ett stort 

projekt som närmar sig deadline, en kollega som inte hinner med allt denne ska eller har varit 

sjuk och på så sätt i någon mån hamnat efter med sina arbetsuppgifter. En anställd på FAB 

förklarade detta fenomen på följande sätt:  

 

”Jag ser kollegor som hjälper andra, något som inte alltid kan avkrävs av just dom. Det jag 

sysslar med är att ständigt lösa problem. Men även om man inte har med det att göra hjälps 

man till ändå. Det måste jag säga att det gör vi mycket.” 

 

FAB har under de senaste decennierna expanderat och ställts inför många nya prövningar, de 

anställda som varit med under expansionen och har en uppfattning om hur det varit och hur 

det är idag uttrycker att det idag på företaget är mycket vanligare att kollegor hjälps åt.  

 

”Det finns idag en hjälpsamhet. Det har blivit en bättre hjälpsamhet måste jag säga” 

 

Hjälpsamheten har idag fått en så pass stor roll inom hur de arbetar på företaget att de 

anställda beskriver hjälpsamheten som en del av kulturen.  

 

”Så brukar vi arbeta, att vi alla hjälps åt. Så det är inget konstigt. Det sitter liksom i 

väggarna, denna hjälpsamhet.” 
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Dessa citat är beskrivningar av anställda och hur de själva uppfattar sitt dagliga arbete. Vi kan 

utöver dessa beskrivningar identifiera att hjälpsamhet inte bara är något det pratas om som en 

förskönande beskrivning av hur det fungerar på företaget. Vi kunde själva observera hur 

kollegor på företaget sällan stängde dörren till kontoret och hur de hade ett positivt bemötande 

gentemot varandra. Vidare fanns det även ett bord, mitt inne på kontoret som fungerade som 

en tillfällig arbetsstation. Vid denna tillfälliga arbetsstation hände det upprepade gånger att en 

person som behövde hjälp med något stod eller satt och fick hjälp av kollegor att lösa sitt 

problem.  

 

Att hjälpa kollegor, hjälpsamhet eller vad vi än väljer att kalla det så är det i stor utsträckning 

möjligt att kunna klassificera dessa hjälpande beteenden som finns i organisationen som 

OCB-dimensionen altruism. Vi kan dock ställa oss frågan huruvida det inte är rent sunt 

förnuft och att det är något som förekommer på varje arbetsplats, att hjälpa varandra? Organ 

& Ryan (1995) påpekar att de individer som är nöjda med sina jobb och upplever att de 

behandlats rättvist är mer benägna att uppvisa OCB. Således är det inte orimligt att kollegor 

som hjälper varandra inte är något unikt för FAB. Det kan mycket väl vara så att det 

förekommer på många och kanske till och med de flesta arbetsplatser. När kollegorna hjälper 

varandra är detta inget som formellt förväntas av organisationen, de gör det av någon annan 

anledning. Organ et al.’s (2006) fyra exempel (se figur 4) på altruism är tydliga exempel på 

vad som kan klassas som OCB. När kollegor på FAB hjälper varandra är det i stor 

utsträckning beteenden som kan liknas vid de exempel som lyfts fram. Klassas altruism som 

ett beteende som ”hjälper andra” är det i än större grad tydligt att det i FAB är vanligt att 

kollegor uppvisar altruism. Trots att det är ett beteende som i stor utsträckning kan uppvisas 

på många arbetsplatser är det inte desto mindre OCB, vi kan dock uppfatta att de anställda på 

FAB sannerligen hjälper varandra och delar viljan att hjälpa varandra. 

 

Men om det nu då inte är ett beteende som förväntas, varför gör de som de gör? Vi lyfte 

tidigare fram ett citat som pekade på att det är så man gör på FAB, det sitter i väggarna. Vi 

kan uppfatta att hjälpsamhet är så djupt rotat bland de anställda på FAB att det faktiskt kan 

tänkas vara en del av kulturen på företaget att kollegor ska hjälpa varandra. Utifrån Scheins 

(2010) tre nivåer av kultur är hjälpsamheten ett beteende vi kan uppfatta på två nivåer, 

artefakter samt gemensamma värderingar och trosföreställningar. Vi kan se, höra, till och med 

uppfatta hur de anställda faktiskt engagerar sig och hjälper varandra i det dagliga arbetet 

således tar sig hjälpsamheten uttryck i form av artefakter. Ett exempel på sådana artefakter vi 
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uppfattat genom observationer är att kollegor står vid ett bord och hjälper varandra. De 

gemensamma värderingarna och trosföreställningarna är en aning svåråtkomliga, men den 

samstämmighet som råder bland de anställda på företaget tyder ändå på att det är något som 

de gemensamt delar syn på. Således är det möjligt att klassa hjälpsamheten i företaget som en 

gemensam värdering. Något som ytterligare stärker upp detta är det faktum att hjälpsamheten 

har utvecklats över tiden och blivit mer påtaglig. Enligt Schein (2010) är det nödvändigt att 

den ursprungliga idén som gett upphov till värderingen fortsätter vara framgångsrik. I och 

med att hjälpsamheten utvecklats över tiden och blivit påtagligare är det högst rimligt att 

tänka sig att det är något som gett en positiv effekt på arbetet och gjort vardagen lättare. Det 

är således en värdering som över tiden befästs om och om igen och blir allt djupare förankrat i 

organisationskulturen. Med tanke på respondenters beskrivningar av hjälpsamheten kan vi 

urskilja att de är medvetna om hjälpsamheten som en del av företagets kultur, Schein (2010) 

framhåller att ett grundläggande antagande ofta är omedvetet. Detta är ytterligare en orsak till 

att hjälpsamheten bör klassas som en gemensam värdering.  

5.2 Öppenhet 
FAB har en städlista, en lista med namn på anställda som varje vecka har till ansvar att städa 

av matsalen efter frukost och lunch. Detta är något som ingen kommer undan, oavsett om du 

inte vill eller om du är vd på företaget, alla ska bidra till att det är rent och snyggt. Intressant i 

detta sammanhang är att det inte är någon som utnyttjar detta eller smiter undan. På många 

arbetsplatser är diskhon full av smutsig disk och på matrester, så är det inte på FAB även om 

det var dag kommer vara någon som ändå kommer att plocka undan efter dig och se till att det 

är snyggt. Öppenhet och respekt för sina kollegor är således ett tydligt tecken på FAB. Så här 

beskriver två anställda hur de ser på sin arbetsplats gällande öppenhet. 

 

”Öppen arbetsplats med högt i tak” 

 

”Att bara fatta ett beslut och driva igenom det då får man ju folk emot sig. Det har nog mer 

eller mindre alltid varit så.” 

 

Det senare av de två citaten poängterar en aspekt av det dagliga samspelet mellan kollegor 

som också handlar om öppenhet, nämligen den dialog som ständigt förs mellan kollegor.  
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”Man ska kunna diskutera sina åsikter eller andras åsikter, men sen så ska man ju forma ett 

beslut och så jobba utifrån det.” 

 

Att diskutera beslut och informera kollegor om de beslut som fattas och kommer att fattas är 

något de anställda på FAB är bra på och i stor utsträckning gör. Stockhult (2013) beskriver 

hänsynstagande genom att exemplifiera hur en person kan stämma av med en kollega vad 

denne tycker innan en handling utförs och hur detta är särskilt viktigt när det kan komma att 

påverka en annan kollegas arbete. Organ et al. (2006) lyfter ett annat exempel, att man av 

hänsyn för andra på gymmet plockar undan efter sig genom att till exempel lägga undan 

vikter efter sig. Således är den öppenhet som råder snarlik de beteenden som av Organ et al. 

(2006) beskrivs som OCB-dimensionen hänsynstagande. Precis som den hjälpsamhet som 

finns i företaget kan vi även uppfatta att öppenheten är en del av FAB:s kultur. 

 

”Det skulle nog vara hemskt att ha någon som pekar med hela handen. Det har jag ju väldigt 

svårt att se mig, på det här stället. Det är ju så man säger, det är ju ingen enmansshow. Det 

är inte någon som kan ta åt sig allt och samtidigt sköta det. Så man måste ha sina kanaler 

utåt här och vart. Det brukar återspeglas en ödmjukhet och respekt gentemot varandra.” 

 

Vi märker dock viss skillnad i hur de anställda uppfattar och beskriver öppenheten, de 

beskriver det inte själva som en del av kulturen som de gjorde med hjälpsamheten utan 

snarare som en ren självklarhet. Samtliga respondenter delade meningen med att en dialog 

mellan kollegor är att föredra.  

 

Respekten och öppenheten är en del av arbetssättet på företaget, ett arbetssätt som genomsyrar 

hela hierarkin på företaget. Det är inte så att dialogen förekommer på enbart en hierarkisk 

nivå i företaget utan dialogen förs på samtliga nivåer. De som arbetar i fabriken konsulterar 

varandra och fattar beslut tillsammans och på ledningsmöten sitter ledningsgruppen och 

diskuterar alternativa lösningar på de punkter som tas upp. Under observationerna av FAB 

satt vi med på en rad olika möten, ett av mötena handlade om en ny produkt som är i 

uppstartsfasen. Mötet genomsyrades av att deltagarna bollade idéer och åsikter, det var ingen 

som körde över någon annan utan de respekterade varandras åsikter. Ytterligare intressant är 

att en av deltagarna vid mötet var förtegets vd. Han var under mötet den som var minst aktiv, 

och lät de andra föra diskussionen och komma fram till den lösning de tyckte lämpade sig bäst 

för den situation de befann sig i. Detta finner vi intressant eftersom vd:n trots allt är företagets 
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högste chef och mycket väl hade kunnat vara den som driver ett sådant möte och i större 

utsträckning velat göra sig hörd och få sin vilja igenom. Podsakoff et al. (2000) påpekar att 

ledaren har stor möjlighet att influera andra individer till att engagera sig i OCB-aktiviteter 

genom att exempelvis agera som ett föredöme vad gäller OCB. Detta kan ske genom att 

ledaren till exempel är delaktig och engagerar sig i kollegors arbete samt ger sina anställda 

support. Trots möjligheten att få allt på sitt sätt valde han att inte göra så, utan valde istället att 

förlita sig på övriga personers kunskap, vilket är mycket möjligt att de har större kunskap om 

det enskilda fallet än vad vd:n har. Genom detta skapas en närhet mellan vd:n och de 

anställda, det kan ses som att en tillit från vd:ns sida har växt fram gentemot de anställda. 

Podsakoff et al. (2000) belyser just vikten av utbytet mellan ledare och anställd som en aspekt 

av vikt vad gäller anställdas engagemang i OCB-aktiviteter.  

 

Vi kan vidare uppfatta att alla vi intervjuat och observerat i företaget delar synen på 

öppenheten och engagerar sig i dialoger med kollegor. Öppenheten tar sig bland annat uttryck 

i synliga beteenden från de anställda, hur de på företaget använder språket och hur vissa 

processer genomförs. Att något tar sig sådana synliga uttryck är en indikation på att det kan 

klassas som kultur. Schein (2010) beskriver artefakter som bland annat observerbara 

beteenden och synliga och greppbara processer, därmed är det möjligt att uppfatta öppenheten 

som en artefakt.  

 

”Jag brukar informera och försöka få med mig alla. Det är väldigt ofta vi diskuterar, vad 

tycker du om det här och ältar lite fram och tillbaka.” 

 

”Jag är nog en sådan som informerar lite för mycket, för att det ska gå bra då. 

Informationsspridning är alltid bra.” 

 

”Vd:n styr ju inte där med järnhand och tar alla beslut utan då får ju vi vara med och tycka 

och tänka också innan han går vidare med det.” 

 

Förutom att öppenheten tar sig uttryck i form av artefakter kan vi även urskilja att öppenheten 

mellan kollegor är en av grundpelarna i FAB:s kultur, ett grundläggande antagande. Schein 

(2010) beskriver grundläggande antaganden som lösningar som av gruppen blivit så pass 

accepterade att de tas för givna, något som leder till att liten avvikelse inom gruppen gällande 

dessa antaganden uppstår. När ett antagande blivit grundläggande för gruppen kan det vara 
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svårbegripligt för dem att göra på något annat sätt. Att vara öppen och ta hänsyn till varandra 

är enligt vår uppfattning så pass grundläggande för hur anställda beter sig, citaten ovan tyder 

på att det är undermedvetet, de uppfattar det inte som en del av kulturen men ändå gör 

respondenternas berättelser det klart att öppenheten mellan anställda är viktig för företagets 

kultur. Vi kan i ett av citaten som presenterats ovan urskilja att respondenten tycker det skulle 

vara hemskt om inte öppenheten rådde och det skulle göras på något annat sätt. Detta är 

ytterligare ett tecken på att öppenheten är ett grundläggande antagande i organisationen då det 

stämmer överens med Scheins (2010) argumentation om att ett ifrågasättande av ett 

grundläggande antagande ses som främmande och obekvämt.  

 

Antas öppenheten vara ett grundläggande antagande, att anställda i FAB ska vara öppna och 

respektera varandra, ges även de artefakter som vi kunnat uppfatta en djupare betydelse än att 

det bara är något de gör. Vi kan återgå till exemplet med städningen av matsalen, det skulle 

utan ett grundläggande antagande vara svårt att förstå vad det faktiskt betyder, i likhet med 

Scheins (2010) diskussion om pyramiders verkliga innebörd. Att de anställda inte lämnar 

smutsig disk i diskhon utan istället diskar eller ställer ner i diskmaskinen kan förstås i form av 

öppenhet och således förklaras av det grundläggande antagandet att kollegor på FAB ska vara 

öppna mot och respektera varandra. I detta resonemang är det även av vikt att poängtera att 

vara öppen och ta hänsyn till varandra inte är något som direkt förväntas av ledningen i 

företaget rent regelmässigt, det är snarare underförstått i att det är så man arbetar, det behövs 

inga regler för att belysa detta.  

5.3 Engagemang från de anställda 
Möjligheten att lära sig och bli bättre är något som genomsyrar de anställdas beskrivningar av 

sitt dagliga arbete. Företaget har de senaste åren börjat arbeta med att få sina anställda att 

engagera sig i att lyfta fram förbättringspunkter.  

 

”Vi fick en tsunamivåg när vi började få folk att förstå, vi tog tag i några surdegar och sen 
såg folk att nu jäklar menar dom allvar i det här med förändringsarbete. Då fick vi 600 

förslag, det bara öste in.” 
 

Att arbeta med förbättring och lämna förslag på hur verksamheten har av Organ et al. (2006) 

listar som OCB. Det kan dock råda viss oklarhet i vilken av dimensionerna detta beteende kan 

klassas. Dygdigt ansvarstagande och samvetsgrannhet berör båda förbättringar. Det vi dock 

kan urskilja är att det dygdiga ansvarstagandet handlar mer om ett makro-intresse i 
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organisationen och således inte bör beröra punkter som rör den dagliga produktionen och 

kvalitén i produkterna. Istället bör samvetsgrannhet användas för att beskriva detta beteende 

då det handlar om att förbättra avdelningar eller den övergripande kvalitén.  

 

Vidare är det viktigt i FAB att acceptera de faktum att arbetsdagen börjar en bestämd tid, likt 

de flesta arbetsgivare förväntar sig ledningen på FAB att de anställda ska vara på plats och 

redo att arbeta på förutbestämd tid. De olika avdelningarna, kontorspersonalen och 

produktionspersonalen börjar sin arbetsdag vid olika tidpunkter men det krav som ställs på att 

vara i tid gäller alla, oavsett vem du är i företaget.  

 

”Det förväntas att du kommer i tid, det är en självklarhet att du ska vara i tid.” 

 

Företagets VD beskriver hur han själv alltid försöker vara den som kommer till kontoret först 

på morgonen och även vara den som lämnar sist. Han beskriver även hur detta synsätt är 

något som gått i arv från tidigare generationer. 

 

”Det är ganska enkelt, jag bygger mitt ledarskap väldigt mycket på att vara ett föredöme, jag 

är här först, jag går hem sist. Det gjorde farfar också. Sen kanske man är en idiot, men då 

kan jag väl sitta här och göra något annat, men dom ser att jag är här.” 

 

Detta är intressant att beakta, han är företaget högste chef och ägare till detsamma och skulle 

således kunna ta sig vissa friheter, till exempel att komma in sent till jobbet och gå hem tidigt. 

Ytterligare intressant är det faktum att det i vissa fall kan vara så att han inte har något att 

göra utan egentligen bara vill finnas där, dels för att vara tillgänglig för de personer som har 

frågor men även som ett föredöme. Vi har tidigare lyft fram Podsakoff et al.’s (2000) 

resonemang om ledarens inverkan på de anställdas OCB. Resonemanget blir återigen aktuellt 

i detta fall, att komma i tid är enligt Organ et al. (2006) OCB och genom att föregå med gott 

exempel kan ledaren, vd:n i FAB:s fall sätta en agenda där han är föregångare och således 

influera resten av personalstyrkan.  

 

Under våra observationer uppfattade vi att det inte bara är på morgonen de anställda är 

punktliga, det gäller även rasterna mitt på dagen. Vi väntade i matsalen för att se när de första 

skulle anlända för att ta sin lunchrast, det var ingen som gick på rast före den bestämda tiden. 

Utöver att de anställda inte börjar sina raster tidigare drar de inte heller över på rasterna, 
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snarare tvärtom, de återupptar sitt arbete innan rasten egentligen är slut. De enda personerna 

som var kvar efter rastens slut var de anställda som hade sin städvecka och städade undan i 

matsalen. Vi kan inte med säkerhet konstatera att individer alltid gör detta, vi har dock fått 

uppfattningen att det faktiskt är så de anställda förhåller sig till arbetet, även när de inte är 

under direkt uppsikt av chef eller liknande. Att följa de regler och normer som finns i 

organisationen även när ingen övervakar ses enligt Podsakoff et al. (2000) ett tydligt exempel 

på att vara en god medborgare.  

 

Under en av lunchrasterna ställde sig företagets vd upp i matsalen och började prata, han ville 

att de anställda skulle vara med och ställa upp på en bild där de är iförda olika idrottskläder 

för att visa att FAB stödjer den lokala idrotten och ett projekt angående det lokala 

friluftsområdet. Under den tid han lyfte fram sin önskan pratade han direkt till dem han ville 

skulle vara med, personer med olika idrottsintressen, han påpekade att han ville att de skulle 

komma i just den klädsel de har när de utövar sin idrott. 

 

”Stefan, jag vill att du kommer med din snowboard och du Herrman, vill jag ska ha med dig 

din mountainbike.” 

 

Förutom att engagera sig i att stärka bilden av företaget är de anställda även benägna att ställa 

upp för organisationen om det skulle uppstå problem. Företagets vd uttrycker hur de anställda 

ställer upp när det behöver jobbas övertid. 

 

”Jag säger att jag behöver fem frivilliga som jobbar över ikväll för vi har fått en kund, det 

har blivit lite problem. Då får jag tio.” 

 

När vd:n beskriver hur han får fler frivilliga än han egentligen behöver kan vi ställa oss frågan 

vad som skulle hända om det inte var personer som frivilligt anmälde sig. Vi har tidigare 

beskrivit hur FAB genomsyras av en öppenhet och hur vi uppfattar att det från vd:ns sida 

finns en tillit till sina anställda, i detta sammanhang är det intressant att tänka sig att det 

kanske är så att det finns en ömsesidig tillit, de anställda litar på vd:n och ställer upp för de 

vet att det är arbete som verkligen behöver göras. Kan det vara så att kulturen är sådan att 

individer bör ställa upp när företaget behöver övertidsarbete. Den tillit vi beskrivit mellan 

vd:n och de anställda kan tänkas vara en inverkande faktor i hur det mottas att en person inte 

kan ställa upp och jobba övertid. Å andra sidan är det intressant att tänka sig hur det istället 
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mottas av kollegor om en individ inte ställer upp på övertidsarbete. Är det så att det snarare är 

kollegor som ger onda ögat om du inte ställer upp istället för chefen? Vi skulle kunna tänka 

oss att den hjälpsamhet som finns i företaget är en eventuell anledning till att kollegor ger 

onda ögat, om inte du ställer upp måste någon annan ställa upp. Det vi dock kan urskilja är att 

övertidsarbetet allt som oftast inte är något problem, i likhet med vd:ns beskrivning av hur 

frivilliga ställer upp påpekar en produktionsarbetare:  

 

”Jag försöker göra så lite övertid som möjligt men det har nog varit så förr att jag jobbade 

mycket övertid men det är oftast då jag har lovat att något ska vara färdigt och inte vill säga 

att nej jag hinner inte med. Kan jag jobba över en timme så är det löst.” 

 

Att ställa upp på bild och jobba övertid är inget de anställda faktiskt måste göra, de gör det 

frivilligt, de gör något som är utöver sin arbetsuppgift. Att komma i tid i alla sammanhang är 

däremot något som strikt förväntas av varje enskild anställd i företaget. Att göra saker som 

formellt förväntas kan som regel inte tolkas som OCB (Organ, 1997; Organ, 1988; Bolino et 

al. 2013). Likväl kan inte övertidsarbete klassas som OCB då det belönas monetärt i form av 

mer lön. Det vi istället vill påvisa med citatet angående hur många som är villiga att jobba 

över är det engagemang gentemot företaget som finns från de anställdas sida. Podsakoff et al. 

(2000) använder dock punktlighet som ett undantag från regeln att beteenden som kan klassas 

som OCB ska vara frivilliga. Att de gör detta undantag grundar sig i det faktum att alla 

faktiskt inte kommer i tid till arbetet och inte tar oförtjänta raster trots att de förväntas komma 

i tid och inte ta oförtjänta raster. Antas punktlighet som OCB klassas det som 

samvetsgrannhet. Dimensionen samvetsgrannhet sträcker sig över ett stort spann av 

beteenden, till skillnad från till exempel altruism som är ett specifikt beteende, att hjälpa 

andra. Förutom punktlighet och att inte ta extra raster kan även förbättringsidéer klassas som 

samvetsgrannhet.  

 

Vi kan således uppfatta att de anställda på FAB engagerar sig i tre olika beteenden som Organ 

et al. (2006) klassificerar som samvetsgrannhet. 

• Exhibits punctuality in arraving at work on time in the morning and after lunch and 

breaks. 

• Willingly attends functions not required by the organization but that help its overall 

image. 

• Makes innovative suggestions to improve the overall quality of the department.  
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Även om inte alla beteenden som listas som samvetsgrannhet uppvisas så uppfattar vi att de 

tre ovan listade i stor utsträckning uppvisas av de anställda i företaget. De tre 

samvetsgrannhetsbeteendena som uppvisas i företaget är även förhållandevis grundläggande, 

vi kan uppfatta att det även är något företagsledningen aktivt arbetar med att engagera sin 

personal i, i alla fall att de ska lyfta fram förbättringspunkter och komma i tid till arbetet. Det 

är möjligt att även i detta fall tänka sig att dessa tre beteenden är en del av FAB-kulturen, att 

säga att samvetsgrannhet som helhet är det är en aning starkt då det endast är ett fåtal av de 

beteenden som klassas som samvetsgrannhet som faktiskt uppvisas. Vi vill dock belysa att det 

i kulturen finns vissa inslag av samvetsgrannhet. Det är för oss uppenbart att 

samvetsgrannheten tar sig uttryck i form av artefakter, om vi återblickar till Scheins (2010) 

kulturpyramid. Att det kan klassas som en artefakt grundar sig i de observationer vi gjorde, 

det var ingen som kom till matsalen före klockan slagit rätt tid och ute i fabriken finns det 

listor med förbättringspunkter. Vidare är bilden som togs med de anställda iklädda olika 

idrottsutrustningar ett levande exempel på hur de anställda ställer upp på saker som är utöver 

arbetsuppgifterna. Med andra ord kan vi se, höra och ta på hur de anställda faktiskt engagerar 

sig i samvetsgrannhetsbeteenden.  

 

Förutom samvetsgrannhet i form av artefakter är det möjligt att tänka sig att de beteenden vi 

belyst skulle kunna vara grundläggande i företaget, gemensamma värderingar samt 

trosföreställningar och i viss utsträckning grundläggande antaganden. Att komma i tid, vara 

punktlig och respektera tider är något vi uppfattar som mycket grundläggande för den 

verksamhet företaget bedriver och den kultur som råder i företaget. Förbättringsarbetet i 

företaget är något som växt fram på senare år genom att ledningen påvisade att det faktiskt var 

möjligt att förändra och att de var seriösa med att ta tag i de punkter som eventuellt skulle 

komma fram. En gemensam värdering grundar sig enligt Schein (2010) i en persons lösning 

på ett problem som visar sig vara resultatrik. När de ”surdegar” som togs tag i visade det sig 

att arbetet med förändring av verksamheten faktiskt fungerade och var bra. Detta ledde till 

den våg av förslag som kom in, i takt med att nya lösningar identifierades och 

implementerades cementerades det att det är positivt för arbetsplatsen att det lyfts 

förbättringsidéer. Det har genom denna process i likhet med Scheins (2010) beskrivning av 

hur gemensamma värderingar skapas blivit just en sådan i företaget.  
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I FAB:s kultur kan vi konstatera att det finns inslag av OCB. Tre olika dimensioner har 

kunnat identifieras och varit möjliga att sammankoppla med kulturen, altruism, 

hänsynstagande och samvetsgrannhet. Således är det både OCB som riktar sig till individer i 

organisationen men även beteenden som riktas mot organisationen i sig. De tre dimensionerna 

av OCB uppträder på olika nivåer av kulturen. Vi kan uppfatta att OCB finns som en del av 

samtliga nivåer av kulturen då de olika dimensionerna kan matchas in som grundläggande 

antaganden, gemensamma värderingar samt trosföreställningar i organisationen.  

5.4 Företagsledningens påverkan av kulturen 
Att ledningen aktivt arbetar med att visa för de anställda att det faktiskt är möjligt att göra 

förbättringar är ett tecken på att de på något sätt påverkar de anställdas beteenden att agera i 

linje med det företagsledningen sätter upp. Vi uppfattar att OCB-dimensionerna altruism, 

hänsynstagande och samvetsgrannhet är en del av företaget kultur, men vilka åtgärder vidtas 

egentligen av företagsledningen för att påverka kulturen? 

5.4.1 Rekrytering 

FAB är ett företag som expanderat de senast åren, expansionen har lett till att företaget 

nyrekryterat och mellan åren 1994 och 2014 har personalstyrkan mer än fördubblats. Grey 

(2009) påtalar att det är rekryteringen av nya människor som är den enskilt största 

möjligheten att kunna påverka kulturen. Detta sker genom vad Alvesson (2004) beskriver som 

selektiv rekrytering. Rekryteringen till FAB under de senaste åren har således varit en 

potentiell källa till kulturstyrning för ledningen i FAB. Förutom att vara en potentiell källa 

kan vi även göra noteringen att rekryteringen till företaget används som ett verktyg av 

ledningen för att påverka kulturen.  

 

”Det är nästan viktigare att du passar in än att du har femton års studier bakom dig, så är 

det att gruppen, passa in i gruppen det är jätteviktigt.” 

 

”Han är kunnig, men det är inte därför jag anställde honom utan jag visste att det var en 

jävligt bra kille som funkar bra i gruppen.” 

 

Möjligheten att styra kulturen ligger enligt Malmi och Brown (2008) mångt och mycket i att 

rekrytera individer som redan innan anställning delar företagets värderingar. Citaten ovan 

tyder på att det i FAB vid rekrytering värdesätts att en individ ”passar in i gruppen” snarare än 

att den specifika kunskapen för jobbet finns. Uppfattningen att det är viktigt att passa in i 
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gruppen är något som genomsyrar respondenternas inställning till rekrytering och nyanställda, 

både fabrikspersonalen och ledningen påtalar vikten av att passa in och rekrytera ”rätt” 

människor. Företagets vd uttrycker sig enligt följande om sitt arbete. 

 

”Så min viktigaste roll här det är att vara med på rekryteringen, att rekrytera rätt sorts 

människor och det blir mer och mer viktigt även i produktion att få in den attityden.” 

 

Att passa in i gruppen, rekrytera rätt individer är ett subjektivt påstående som kan skilja sig 

mycket mellan olika fall, vem är rätt person för jobbet? I FAB:s fall uppfattar vi att 

rekryteringen går ut på att finna individer som lätt kan anpassa sig till det sätt företaget redan 

arbetar på. De söker således individer som delar de värderingar, trosföreställningar och 

grundläggande antaganden som finns i företaget. Rekrytering av individer som redan delar 

dessa grundläggande antaganden är således fördelaktigt för anpassningen till 

organisationskulturen. En delad mening bland de anställda är att företaget är duktiga på att 

identifiera kandidater som faktiskt är kompatibla med övriga anställda inom organisationen. 

 

”FAB är väldigt duktiga på att ta fram dom kandidaterna som passar in, inte bara till jobbet 

utan även för att passa in i gruppen där du ska jobba så att man redan där ser att du inte får 

dom här motsättningarna.” 

 

Likt allting finns det två sidor av ett mynt, likväl med rekryteringen av nyanställda. Vi har lyft 

fram att FAB själva anser att de är duktiga på att rekrytera rätt, men vi har inte kommit fram 

till varför det anses vara så viktigt inom organisationen att faktiskt hitta kompatibla personer. 

En av anledningarna kan vara effekten av att inte hitta rätt person.  

 

”För en person som kommer in i gruppen kan förstöra ganska mycket, så jag går nog mera 

på människan.” 

 

”I takt med att jag själv varit med och rekryterat, vi har fortfarande av 100 en handfull som 

är sådana som jag inte skulle rekrytera idag, det är felrekryteringar. Men vi försöker att 

minimera deras skada.” 

 

Motivet till att det så aktivt söks efter individer som passar in i organisationen kan således 

härstamma från effekten samt rädslan av att göra en felrekrytering. En individ som inte passar 
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in och inte accepterar den struktur som finns kan göra mycket skada, influera de andra på ett 

negativt sätt. Företaget har en låg personalomsättning, de flesta som anställs stannar länge. 

Det finns dock tillfällen då felrekryteringar uppstått och ledningen tvingats hantera detta. 

Företagets vd beskriver hur de köpt ut ett par anställda för att de inte passat, att det helt enkelt 

är billigare att köpa ut dem än att ha dem kvar och orsaka andra typer av skada. Grey (2009) 

påpekar att en kontroversiell typ av kulturstyrning är att avskeda de individer som inte passar 

in, delar organisationens värderingar. En anställd på FAB lyfter också fram vad som händer 

om en person anställs och inte passar in och sticker ut från det som anses vara inom ramen för 

hur en anställd på FAB beter sig  

 

”En nyanställd säljare som var väldigt öppen och trevlig men han hade inte riktigt förstått 

hur vi jobbar på FAB. Så efter ett tag så satte han upp en skylt på informationstavlan med en 

text ”nu har supersäljaren sålt de och de”. Att framhäva sig själv i ett rätt så tidigt skede 

passade inte riktigt in, det passade inte in i FAB värderingar. Han jobbar inte kvar här idag. 

 

Det är i detta fall oklart om ”supersäljaren” självmant valde att lämna företaget eller om det 

var så att denne avskedades. Oavsett vilket kan vi konstatera att det finns specifika sätt att 

förhålla sig på som de anställda delar uppfattning angående. Således kan Greys (2009) 

argument om avsked som kulturstyrning inte stärkas i detta fall. Det vi dock kan anta är att det 

i företaget finns tydliga riktlinjer för hur en anställd på FAB ska bete sig och om inte dessa 

följs så kan det få konsekvenser. I fallet med supersäljaren kan det likväl vara så att han inte 

delade organisationens sätt att arbeta och självmant lämnade för att han kände att han inte 

passade in, som det var så att han avskedades för att han inte fungerade. Det är således tydligt 

att det finns två sidor av detta mynt, det är inte bara företagsledningen som besitter förmågan 

att avskeda anställda, anställda kan likväl lämna självmant. Om en anställd som inte passar in 

lämnar för att denne just inte passar in, är det möjligt att tänka sig att kulturen i sig självt 

skapar viss kulturstyrning då de gemensamma grunderna är så pass starka att det blir svårt för 

en som inte delar dessa att komma in på arbetsplatsen och fungera tillsammans med den redan 

existerande personalstyrkan. I detta fall är det relevant att koppla in Alvessons (2011) 

resonemang angående missad kompetens bara för att en individ inte passar in. Supersäljaren 

kan i detta fall ha varit en mycket kompetent säljare som hade kunnat bidra till företagets 

bästa med sina kunskaper, men på grund av att denne inte passade in så blev denne inte kvar. 

Således gick företaget miste om kompetens som eventuellt är svår att ersätta. 
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5.4.2 Introduktion för nyanställda 
Det är inte enbart i själva rekryteringsfasen FAB använder sig av kulturstyrning, när en 

person väl tagit plats i företaget får denne gå igenom ett par steg innan han eller hon är helt 

redo för att börja arbeta i full skala. För de nyanställda finns ett fadderprogram de får 

genomgå för att få insikt i hur saker och ting fungerar i företaget.  

 

”Här är det en introduktion på en månad som du både får gå via kontoret och du får gå ut 

och praktisera i produktionen.” 

 

”Det utses alltid en fadder som följer en viss plan, en utbildningsplan och faddern kanske gör 

utbildningsplanen också beroende på vad den personen ska göra som är nyanställd. Så det 

finns en väldigt strukturerad plan.” 

 

Den introduktion som genomförs för nyanställda fyller inte bara funktionen att den ger 

personen en inblick i det dagliga arbetet, den fyller flera funktioner. Förutom den direkta 

rekryteringen beskriver Malmi och Brown (2008) socialisering som en strategi för att 

internalisera rådande normer och värderingar. Fadderprogrammet är en utmärkt möjlighet att 

genom att socialisera med den nyanställde få denna att inse vad som gäller i organisationen 

och anpassa sig till det. I denna process lyser även den hjälpsamhet vi tidigare betonat som en 

del av FAB:s kultur igenom. De anställda anser det vara viktigt att ”ta hand” om de 

nyanställda och se till att de kommer in bra i gruppen och i arbetet. 

 

”Det är inte bara fadderns uppgift utan allas. Vi måste hjälpa folk till rätta och få dom att 

känna sig hemma.” 

 

Vi uppfattar att de som redan är anställda tar del i kulturstyrningen i företaget, genom att 

sprida information om hur arbetet fungerar bidrar de till att personen anpassar sig till kulturen 

och således förstärker de och indirekt styr kulturen. Den hjälpsamhet vi tidigare diskuterat 

vara en del av FAB:s kultur lyser igenom även i detta, att hjälpa nyanställda att komma in i 

företaget på ett för parterna fördelaktigt sätt. Det som är intressant i detta är att göra 

kopplingen mellan hjälpsamheten, OCB och kulturstyrning i form av socialisering. Organ et 

al. (2006) lyfter fram just att hjälpa nyanställda att komma in i arbetet som ett typiskt OCB 

beteende, samtidigt som managementskolan ser detta som kulturstyrning. Det är dock i grund 

och botten samma sak, det är samma beteende som beskrivs olika. Det vi genom detta kan 
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konstatera är att OCB i viss utsträckning kan komma att fungera som kulturstyrning och OCB 

som kulturstyrning då socialiseringen enligt Malmi & Brown (2008) är en framträdande 

strategi för att styra kulturen. Att dessa två benämningar är olika beskrivningar av samma 

beteende är intressant eftersom OCB skall gynna bland annat den sociala kontexten och 

kulturstyrningen i detta fall gynnar den sociala kontexten. Det är med andra ord en metod som 

inte bara gynnar företagsledningen i skapandet av en positiv kultur, det hjälper även den 

nyanställde att lära känna sina nya kollegor och de redan anställda att lära känna den nya 

personen. Således gynnar denna form av kulturstyrning både anställda och företagsledning. 

Det är dock möjligt att det i linje med Alvessons & Bergs (1988) resonemang att den subtila 

påverkan av normer, värderingar, trosföreställningar och grundläggande antaganden kan 

komma att uppfattas som manipulativ. Genom att använda de anställda som ett verktyg i 

denna process finns viss risk att det skapas ett ”vi mot dom-tänk” om ledningen försöker 

använda sina anställda som verktyg i linje med något de själva inte ställer upp på samt att ett 

leende från en kollega inte behöver vara ett leende utan kan ha underliggande betydelse. Detta 

är dock inget vi märkt av i FAB, de anställda beskriver att de inte känner sig manipulerade 

utan snarare delaktiga i verksamheten. 

5.4.3 Tydliggörande av normer och värderingar 

”Grundvärderingar”. Så lyder titeln på ett dokument varje person som anställs på FAB får gå 

igenom tillsammans med vd:n. Detta dokument togs fram av ledningsgruppen tillsammans 

med konsulter utifrån för att få ned det som tidigare var outtalat och som snarare satt i 

väggarna, på pränt. I dokumentet finns kortfattat nedskrivet de grundvärderingar 

organisationen vill att personalen ska följa. Detta ett av de sätt som ledningen på FAB 

tydliggör de värderingar som är grundläggande för företaget. Vd:n beskriver hur han går 

igenom bland annat detta dokument med nyanställda:  

 

”Jag går igenom den här, nu tänker jag framför allt på tjänstemännen men går igenom FAB:s 

värderingar, vad står FAB för, tradition och bakgrund och dom får till och med signera 

papper att dom tagit emot dom här och vissa arbetsmiljöföreskrifter.” 

 

Vd:n arbetar således explicit med att poängtera och påvisa vad företaget faktiskt står för. Att 

tydliggöra vad företaget står för kan göras genom att bara tala om det eller att dela ut en 

broschyr, i FAB:s fall tas det ett steg längre. De anställda får läsa igenom dokumenten och 

signera att de tagit emot och förstått vad som gäller för att de skall kunna gå tillbaka och 
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påvisa att de vid anställningens början var överens om vad som gäller. Här ställs den anställde 

som skall skriva på pappret inför ett intressant val, antingen skriva på bara för att få det 

överstökat och inte tänka mer på det eller faktiskt ta till sig och anamma detta som sitt eget 

sätt att förhålla sig. Den selektiva rekrytering som vi tidigare beskrivit sker till företaget kan i 

detta fall tänkas vara en underlättande aspekt vid en sådan genomgång av grundvärderingarna. 

De som redan delar dessa är säkerligen mindre benägna att bara läsa igenom och inte ägna det 

mer tanke utan istället ta till sig dem som sina egna.  

 

Utöver genomgången av företagets värderingar vid anställning påminns de anställda om dessa 

vid olika tillfällen. Ett av tillfällena som är en möjlig plats för sådan påminnelse är det möte 

som varje månad genomförs för att informera och ventilera vad som pågår i företaget. Detta 

skulle kunna liknas vid vad Kunda (2006) beskriver som ”talking down”, det vill säga att 

företagsledningen i stort sett håller en föreläsning om företaget, vad som pågår och så vidare. 

Intresset för att följa vad som händer i företaget är något de allra flesta av våra respondenter 

delar, de är även positivt inställda till denna typ av möten och en anställd uttrycker att det 

även är positivt att bli påmind om hur man ska bete sig.  

 

”Jag tror att sådana här saker som ledord får man dra regelbundet och att de ska vara 

återkommande. Den klassiska delen där man rullar ett klot upp för en backe och så tycker 

man, nä fan nu har vi kommit så långt och sen så slutar man rulla, och så börjar den sakta 

rulla tillbaka igen. Så jag tror att det är typiskt ett sånt fenomen man ständigt måste prata om 

hur man ska bete sig men samtidigt måste man säga att jag har besökt väldigt många företag 

under åren och så är FAB lite exceptionella i det där fallet måste jag säga.” 

 

Förutom att det finns tillfällen då ledningen har möjligheten att berätta om vad som är på gång 

och motsvarande i företaget finns det även tillfällen då de anställda samlas i vad de själva 

beskriver som ”ståmöten”. Dessa möten kan vara mellan bara ett par sekunder och upp till 

flera minuter, under dessa möten diskuteras vad som görs, hur det ska göras och hur problem 

kan lösas. Med andra ord skiljer sig detta från vad Kunda (2006) beskriver som framför allt 

”talking around” men även ”talking across”. En potentiell orsak till att möten och workshops 

går till på olika sätt i de olika företagen, FAB och det företag Kunda studerade, är storleken 

på företag. I Kundas fall var det ett företag med 100 000 anställda, det vill säga ett företaget 

med 1000 gånger så många anställda som FAB har. Denna storleksskillnad gör att det i FAB:s 

fall blir en närmare stämning, alla känner alla och känner ägare/vd:n.  



 

 59 

 

”I mitt tänk med företaget så är det nog att det är lika mitt företag som vd:ns, fast jag är inte 

delägare i det. Varje minut jag gör här ska vara så bra som möjligt.” 

 

Det är dock inte så att det bara är personalen som intresserar sig för företaget och anammar de 

värderingar och följer de grundläggande sätt som företaget arbetar på. Det är även 

företagsledningen, mest genom företagets vd som intresserar sig för de anställda. Det är 

således ett tvåvägsförhållande där båda parter intresserar sig för varandra. 

 

”Jag tror att vårt engagemang sträcker sig lite längre och jag vill veta vad deras fruar heter, 

vad deras barn heter, vad deras fritidsintressen är, att dom äter rätt.” 

 

Detta engagemang är troligtvis inte möjligt i ett företag som är mycket större än vad FAB i 

dagsläget är, i alla fall från vd:ns sida, det blir helt enkelt alldeles för många att hålla reda. 

Precis som det för de anställda i ett större företag är näst intill omöjligt att hålla en personlig 

kontakt med företagets vd. Schein (2010) lyfter fram det inflytande en grundare till ett företag 

har över företagets kultur. Vi kan i FAB:s fall inte säga att den nuvarande vd:n är företagets 

grundare men det är genom släktskapet inte svårt att göra kopplingen till grundaren, då det är 

fortfarande samma familj som driver företaget. Med detta i åtanke är det möjligt att tänka sig 

att det är enklare för individer att acceptera och följa en annan persons tankar och visioner när 

de har en personlig kontakt än när en sådan inte existerar, ett resonemang som stöds upp av 

Alvesson (2011) som påpekar att närheten mellan chefen och anställd är av vikt för att lyckas 

med styrningsarbetet.  

 

Den personliga kontakten är någon som vi kan återblicka till angående dokumentet 

”grundvärderingar”, att det faktiskt är en person, vd:n i detta fall som går igenom det och 

förklara och svara på frågor kan vara så att det leder till att individer tar åt sig det mer än om 

de bara får ett dokument utdelat som går raka vägen ner i soptunnan. Vi kan även notera att 

FAB:s grundvärderingar är något som inpräntats i de anställdas tankesätt, under intervjuerna 

med de anställda bad vi dem att beskriva FAB med tre ord. Många av dem svarade med ord 

som är beskrivna i ”grundvärderingar”. Av alla de ord som finns i det svenska språket valde 

respondenterna i stor utsträckning att använda just de ord som finns beskrivna i dokumentet 

”grundvärderingar”. Vi kan således göra antagandet att det grundvärderingarna finns med i de 

anställdas åtanke, antingen genom att de själva delar dem sedan innan eller att de blivit 
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påverkade att anamma dessa. Nedan visas ett diagram för att illustrera statistiken över de tre 

orden som var mest förekommande under intervjuerna. Anledningen till att detta finns med i 

detta avsnitt är att vi under intervjuerna upplevde att respondenterna använde mycket lika 

beskrivningar, något som även påvisas i diagrammet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 13. Respondenters beskrivningar av FAB. 

5.5 Individer som liknar varandra 
En genomgående uppfattning vi har fått av de anställda på FAB är att de är lika varandra, inte 

till utseende och bakgrund utan snarare arbetssätt och hur de tänker. Detta är något som stöds 

upp av diagrammet ovan, de beskriver företaget med snarlika ord, de har samma uppfattning 

om företaget. Flera personer ur ledningsgruppen uttrycker med stolthet att de hade haft en 

samspelsövning och att de var mycket samspelta. 

 

”Ja vi hade faktiskt här i förra veckan ett samspel i ledningsgruppen. Vi hade hit Sigma en 

datakonsult, och vad det gjorde var en inventering av oss i ledningsgruppen, vad vi hade för 

åsikter om ett antal punkter. Vi fick sammanställningen och det visade sig att på dom 

företagen dom varit ute så hade vi mest samsyn av alla. Så att ledningsgruppen har vi ju 

handplockat in i och för sig men det som är bra är att inte alla är nickedockor.” 

 

Ur ett managementperspektiv är det fördelaktigt att de anställda i organisationen liknar 

varandra påpekar Alvesson (2011). Det är nödvändigt för att de olika aktiviteterna ledningen 

vidtar för att påverka dem skall uppfattas liknande av alla. Således skulle detta i FAB:s fall 

kunna antas ligga till grund för att de aktiviteter som görs av ledningen faktiskt fungerar och 
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tolkas lika. Det som dock är intressant i denna diskussion är baksidan av att ha en 

personalstyrka där de anställda liknar varandra. Alvesson (2011) lyfter fram att en 

organisationskultur kan bli homogen och en anda skapas där det inte ifrågasätts varför vissa 

saker görs på just det sätt det görs. Detta kan i FAB:s fall vara intressant att ägna en närmare 

tanke, vi har beskrivit hur de anställda på FAB liknar varandra, de delar i mångt och mycket 

en uppsättning värderingar och grundläggande antaganden och är således samsynta i stor 

utsträckning. Det skulle dock kunna tänkas att det i företaget finns en vad Alvesson beskriver 

som konformism, det vill säga att det är svårt att uttrycka en avvikande åsikt. Det vi dock 

uppfattar är att det är högt i tak och att det finns en dialog mellan kollegor som vi tidigare 

beskrivit som en del av FAB:s kultur. En anställd uttrycker sig enligt följande om hur de kan 

diskutera allt med kollegor.  

 

”Jag upplever att vi har väldigt högt i tak. Vi kan diskutera det mesta, så att säga. Jag tycker 

att det är bra att vi har olika bakgrund, i alla fall en del utav oss så att vi får olika synvinklar, 

alla är inte överens jämt. Alla har inte samma bild när man går in i en diskussion något som 

jag tycker är mycket bra för då får man oftast ut belysning ifrån många olika håll.” 

 

Med detta i åtanke så är det möjligt att tänka sig att företaget på grund av den likhet som finns 

mellan anställda kan leda till att vissa ”outside the box-lösningar" missas. Men i det stora hela 

är konformiteten i företaget låg, något som ytterligare förstärks av det gedigna 

förbättringsarbete och viljan att bli bättre som finns i företaget. Det är möjligt och det 

uppmanas att komma med åsikter som inte helt stämmer överens med så som det görs idag, 

det finns viss ifrågasättande-anda som leder till att de anställda i företaget kan hantera och 

komma fram till givande lösningar trots den homogenitet som trots allt finns i företaget.  
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6. Analytisk diskussion 

Vi har i ovanstående avsnitt redovisat hur OCB tar sig uttryck i FAB och hur dessa är en del 

av kulturen. Vi har även redovisat hur företagsledningen arbetar med att påverka kulturen. I 

detta avsnitt kommer en diskussion föras angående hur ledningen kan komma att påverka 

OCB från de anställda i företaget genom att styra kulturen. 

6.1 OCB-I/O & tydliggörande av normer och värderingar 
Gör vi en återblick till diagrammet över de ord som användes av respondenterna för att 

beskriva FAB (figur 13) kan vi urskilja framför allt en intressant aspekt. Orden pålitlighet och 

ordning och reda är de som användes av flest personer, hälften av respondenterna använde sig 

av ordet pålitlighet för att beskriva FAB och lite drygt en tredjedel använde sig av ordning 

och reda. Vi har tidigare presenterat hur kollegor hjälper varandra och hur en öppenhet råder 

på företaget. Hjälpsamheten och öppenheten är nästan uteslutande beteenden som riktas från 

en kollega till en annan kollega. Detta gör det möjligt att likna vi vad Anderson & Williams 

(1981) beskriver som OCB-I, beteenden som gynnar organisationen genom individerna i 

organisationens beteende gentemot varandra. Pålitligheten som respondenterna beskriver 

innebär att det ska gå att lita på företaget i sig men framför allt att kollegor ska finnas där för 

varandra, något som kan ses som altruism och hänsynstagande. Likväl som att ordning och 

reda snarare är ett beteende som riktas mot organisationen än individer (OCB-O) och 

likheterna mellan det vi beskrivit som samvetsgrannhet i det vi uppfattar i företaget är 

slående.  

 

Vidare är det intressant att ställa sig frågan hur det kommer sig att det är just dessa tre OCB-

dimensioner som uppvisas i FAB:s kultur, är det något som kommer naturligt eller är det så 

att ledningen arbetat med kulturen över tiden och i dagsläget skördar framgångarna? Det 

första som slår oss är att dokumentet ”grundvärderingar” innehåller samtliga tre ord som är de 

mest frekventa beskrivningarna (figur 13). Vi har tidigare konstaterat att dokumentet kan 

uppfattas som ett sätt för ledningen att tydliggöra normer och värderingar som de anser 

viktiga, således är dokumentet ett kulturstyrningsverktyg. Utöver konstaterandet att 

”grundvärderingar” kan ses som kulturstyrning är det intressant att ställa sig frågan vilken 

nivå av Scheins pyramid denna typ av styrning riktar sig mot. Själva dokumentet i sig är en 

artefakt men det som påverkas är de djupare delarna av kulturen. I detta fall sker 
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kulturstyrningen således för att påverka individernas antaganden samt värderingar och 

trosföreställningar, något vi kan uppfatta har fungerat dels med hjälp av diagrammet ovan och 

dels det vi själva uppfattat gällande öppenheten och hjälpsamheten. Oavsett om de 

personifierat antagandena och värderingarna/trosföreställningarna eller om de beter sig så för 

att det förväntas, beter de sig faktiskt så. Målet med kulturstyrningen är som vi tidigare nämnt 

att få individers normer och värderingar att stämma överens med företaget. I FAB kan vi 

urskilja att de anställda i stor utsträckning agerar i linje med organisationens normer och 

värderingar, således har det haft effekt oavsett hur djupt personifierade normerna och 

värderingarna är. Således uppfattar vi att de aktiviteter, medvetna eller omedvetna, ledningen 

vidtagit för att påverka kulturen har fungerat.  

6.2 Gränser angående OCB 
Den kulturstyrning som sker i företaget innefattar inte normer och värderingar som kan 

kopplas ihop med de två OCB-dimensionerna vi inte kunnat urskilja i företaget, 

sportsmannaanda och dygdigt ansvarstagande. Dessa två dimensioner innefattar beteenden 

som riktar sig från individen mot organisationen, således OCB-O och innefattar att individer 

intresserar sig utöver det vanliga i företaget (dygdigt ansvarstagande) och till exempel inte 

gnäller (sportsmannaanda). En orsak till att vi inte kunnat identifiera denna typ av beteende i 

företaget, är att det inte är något ledningen trycker på vad gäller de aktiviteter de vidtar. 

 

Det vi kan urskilja är att trots den styrning som finns gällande OCB-I beteendena altruism och 

hänsynstagande är det ändå så att vår undersökning visar att det är något som snarare växt 

fram över tiden i samspel mellan kollegor, vi har nämnt det tidigare, en genuin vilja att 

samarbeta. Å andra sidan kan vi notera att samvetsgrannheten är något ledningen på ett 

tydligare sätt uppmärksammar i sin påverkan av organisationskulturen. I linje med detta får vi 

inte uppfattningen av att detta är lika djupt rotat bland personalen, de håller sig till att göra det 

för att det förväntas. De två förstnämnda dimensionerna skulle kunna tänkas vara så att 

kollegorna tillsammans skapar denna stämning, de ser till att alla sköter det själva. Att sedan 

ledningen i linje med detta poängterar vikten av att vara pålitlig är bara ytterligare ett tecken 

på hur grundläggande det är i företaget. Att kollegorna tillsammans är delaktiga i att skapa 

stämningen kan liknas med en horisontell integration av kulturen i företaget, det är kollegorna 

som skapar denna del av organisationskulturen snarare än ledningen. På den motsatta sidan 

skulle det då vara möjligt att tänka sig samvetsgrannheten och de beteenden det innebär.  
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Ledningen är noga med att poängtera vikten av dessa beteenden, således är detta ett beteende 

som i större utsträckning är påverkat av ledningen och mer kan ses integreras vertikalt i 

kulturen.  

 

Det är inte enbart möjligt att kulturstyrningen, eller bristen på styrning gällande de två 

oidentifierade dimensionerna är orsaken till att vi inte identifierat dem. En annan potentiell 

orsak är det engagemang som krävs för att uppvisa framför allt dygdigt ansvarstagande. 

Organ et al. (2006) beskriver dygdigt ansvarstagande som ett makrointresse i företaget till en 

potentiell stor personlig förlust av till exempel tid. Här kan således en markant skillnad 

märkas mellan de olika OCB-dimensionerna, de tre vi identifierat utförs i stor utsträckning på 

arbetstid och är således inte något som är till särskilt stor förlust till den enskilde individen. 

Detta är intressant att beakta med tanke på den diskussion vi tidigare haft angående 

engagemanget från de anställda gentemot organisationen. Det är möjligt att göra avskiljningen 

att det är på arbetstid engagemanget finns och är som mest påtagligt, det är då de anställda 

uppvisar OCB, inte på sin fritid. Vi kan således konstatera att det finns gränser för de 

anställda vad gäller när OCB-aktiviteter är acceptabla att göra. Trots det engagemang som 

finns så är de anställda inte överdrivet intresserade av att ta med sig jobbet hem och till 

exempel ta reda på omvärldssituationen och komma med strategiska förslag.   

 

De anställda ställer som vi tidigare lyft fram upp på att jobba övertid ifall det faktiskt behövs, 

i samband med detta är det värt att beakta Podsakoff et al.’s (2000) resonemang om att den 

som är nöjd med sitt arbete och känner sig rättvist behandlad är mer benägen att uppvisa 

OCB. Hade de anställa i större utsträckning tagit med sig jobbet hem och om ledningen hade 

styrt mer åt detta håll likt det företag Kunda (2006) studerade, är det möjligt att ställa sig 

frågan hur nöjda de anställda hade känt sig och om de upplever att de behandlas rättvist. Det 

går således att urskilja att det är en fin balansgång mellan att styra kulturen så till den grad att 

de anställda känner att de behöver göra mer än vad de är bekväma med, vilket då skulle kunna 

få en motsatt effekt än vad som initialt önskas, i alla fall om ett OCB-perspektiv anläggs på 

kulturstyrningen.  

6.3 Rekryteringens inverkan 
Målet med kulturstyrning är som vi tidigare konstaterat att påverka individers beteenden 

genom normer och värderingar. Grey (2009) framhåller rekryteringen till ett företag som ett 

effektivt sätt att styra kulturen, något som vi uppfattar att FAB använder sig av. Vi har 
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tidigare ställt oss tveksamma till att rekryteringens primära funktion i företaget är att styra 

kulturen. Att det sker omedvetet är i detta fall inget som är problematiskt, det är bara viktigt 

att känna till de effekter den form av rekrytering som bedrivs har. En av effekterna är 

isomorfismen och konformismen som Alvesson (2011) lyfter fram som en fara med den 

selektiva rekryteringen. Vi kan dock poängtera att det inte behöver vara odelat negativt att de 

anställda liknar varandra i stor utsträckning. Ur ett OCB-perspektiv kan isomorfismen 

uppfattas som antingen svart eller vit om det antas att en kultur uppmanar till OCB eller inte. 

Är det så att kulturen uppmuntrar OCB är det positivt att personalstyrkan är homogen då det 

kan leda till att de i större utsträckning uppvisar OCB i linje med den rådande kulturen. Precis 

som det är negativt om kulturen inte uppmuntrar OCB. Detta är egentligen aktuellt för både 

ledning, då OCB leder till ökad effektivitet (Podsakoff et al., 2000) och för de anställda då 

OCB gynnar den sociala miljön (Organ, 1997).  

 

Expansionen företaget gjort de senaste decennierna är det som möjliggjort för ledningen att 

använda rekryteringen för att få en sådan effekt på kulturen som det faktiskt fått. Att 

fördubbla personalstyrkan innebär att det är många nya viljor och åsikter som skall in i 

företaget. Genom att anställa individer selektivt, personer som redan innan de anställs delar 

eller ger intryck av att de delar företagets värderingar underlättar arbetet med att styra 

kulturen då de inte behöver förändras i någon större utsträckning. Det är vidare av relevans att 

beakta den tid det tagit för företaget att expandera, det har inte skett över en natt utan 50 

personer har anställts under 20 års tid. Hade expansionen skett över en kortare tid är det 

möjligt att de för företaget hade det varit svårt att identifiera rätt person, en som verkligen 

passar in. Således hade den selektiva rekryteringen troligtvis inte fungerat och inte fått den 

effekt som i dagsläget går att uppfatta.  

6.4 Socialisering 
Förutom den selektiva rekrytering som sker till FAB används även ett fadderprogram, något 

som Ouchi (1980) beskriver som en form av kulturstyrning. Detta är ett intressant fenomen då 

det dels kan beskrivas som kulturstyrning (se bl. a. Ouchi, 1980; Malmi & Brown, 2008; 

Grey, 2009) och som ett OCB beteende i form av altruism (Organ et al. 2006) då de anställda 

hjälper nyanställda att komma in i organisationen. I och med detta blir det tydligt att 

kulturstyrningen och OCB i viss mån kan ha samma effekt om än att det kommer till på olika 

sätt. Kulturstyrningen är något som ledningen initierar, medvetet eller omedvetet, medan 

OCB-aktiviteter är något de anställda engagerar sig i. Fadderprogrammet i FAB kan ses som 
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en hybrid mellan OCB och kulturstyrning då det är frivilligt för de anställda att agera fadder. 

Oavsett om det uppfattas som att kollegor hjälper varandra in i organisationen och arbetet 

(altruism) eller kulturstyrning är effekten den samma, redan anställda i organisationen hjälper 

nyanställda att komma in och anpassa sig till de förhållningssätt som finns i organisationen.  

 

Alvesson (2011) poängterar att en socialiseringsperiod syftar till att få nyanställda eller den 

som ingår i processen att internalisera organisationens normer och värderingar. Det är i FAB:s 

fall intressant att ägna detta en ytterligare tanke. En kritik som lyfts fram mot kulturstyrningen 

är att den sker subtilt och kan uppfattas som manipulativ (Alvesson & Berg, 1988). Ur 

aspekten att de anställda frivilligt ställer upp som att hjälpa nyanställda, är det intressant att 

tänka sig hur detta kan skilja sig från att en anställd av ledningen pekas ut som ansvarig för 

socialiseringen. Det är i fallet med den frivillige anställde enligt oss en mer subtil form av 

kulturstyrning då det inte kommer från ledningen, utan från en anställd som frivilligt gör 

något. Således blir denna typ av styrning indirekt och svår att uppfatta som styrning. Det är 

vidare intressant att undersöka hur det påverkar hjälpsamheten i kulturen att ha ett sådant här 

socialiseringsprogram, när anställda av ren välvilja hjälper nyanställda att komma in i arbetet, 

oavsett om de är utsedda som faddrar eller inte. Om en nyanställd kommer in i företaget och 

upplever att de som redan jobbar där är positiva och hjälper denne att komma in i arbetet, 

finns det enligt oss en god grund för att denne anpassar sig och tar åt sig att det är så det görs 

där. Om vi kunde uppfatta det under den tid vi var på företaget och gjorde studien så kan 

andra uppfatta det med, om än inte med samma teoretiska glasögon som vi gjorde. Detta blir 

således även ett sätt att tydliggöra de normer och värderingar som finns i organisationen, då 

det sker genom att de anställda faktiskt uppvisar de beteenden som önskas av ledningen.  

 

Med diskussionen ovan i åtanke blir det återigen relevant att diskutera hur kulturen befästs. I 

fallet med fadderprogrammet kan vi urskilja att det är något som integreras horisontellt 

mellan kollegor genom att de hjälper nyanställda. Detta kan även vara en av anledningarna till 

att hjälpsamheten har blivit så pass rotad i kulturen som vi upplever att den faktiskt är. Vi får 

intrycket av att de anställda snarare uppfattar det som något de kommit överens om än att det 

är något ledningen har bestämt och trycker på. Barker (1993) påpekar att en organisation som 

överlåtit viss kontroll till de anställda att komma överens om normer och värderingar kan 

uppnå en starkare kontroll än om det sker med byråkratiska medel. I FAB:s fall finns ingen 

sådan uttalad decentralisering men det är inte orimligt att de anställda uppfattar att de själva 



 

 67 

har fått vara med och bestämma de normer och värderingar som är viktiga, genom till 

exempel den horisontella integrationen i samband med fadderprogrammet.  

6.5 Ledarens inflytande 
Det är inte bara genom att till exempel rekrytera och initiera ett fadderprogram som ledaren 

för ett företag kan styra kulturen. I likhet med det vi nämnde ovan om hur nyanställda 

influeras av de personer som hjälper dem in i arbetet har även ledaren för organisationen 

inflytande över hur de beter sig, utan att denne explicit säger hur de ska bete sig. Kane-

Urrabazo (2006) påpekar vikten av att ledaren föregår med gott exempel för att 

kulturstyrningen skall få full effekt. Alvesson (2011) framhåller att även om det är ledningen 

som är sändaren av kulturstyrningen så måste de anställda (som är mottagarna) tolka det som 

förmedlas och ta det till sig. Vi kan här exemplifiera med en förälder som säger en sak till 

sina barn och sedan själv gör en annan, samma logik råder i detta fall. Om ledaren säger en 

sak men sedan gör en annan riskerar den önskade effekten av kulturstyrningen att utebli.  

 

Vi kan i FAB:s fall urskilja att vd:n i stor utsträckning lever som han lär, har smiter inte 

undan de uppgifter alla skall göra i företaget och är ett föredöme vad gäller till exempel att 

komma i tid, något som mycket väl skulle kunna vara en medveten taktik för att sätta ”press” 

på de övriga anställda. Genom att förhålla sig på detta sätt närmar sig hur som vd:n de övriga 

anställda och maktdistansen minskar, då de faktiskt kan se att vd:n gör samma saker som 

övriga anställda. Ett exempel på detta skulle kunna vara att ledaren inte kommer i tid, då 

skulle ett frö kunna gro hos övriga anställda: varför ska vi komma i tid om inte vd:n gör det? 

Alvesson (2011) belyser vikten av en närhet mellan chef och övriga anställda som en 

framgångsfaktor för kulturstyrning. Närheten mellan de hierarkiska nivåerna i FAB är värda 

att beakta med tanke på företagets storlek, det är ett förhållandevis stort svenskt bolag, men 

med internationella mått mätt är det litet. I ett större företag anser vi att det blir viktigt för den 

högsta ledningen att rekrytera mellanchefer som delar organisationens värderingar och mål, så 

att de i ett senare skede kan rekrytera personer längre ner i hierarkin som också de delar 

organisationens värderingar. Detta eftersom ett större bolag inte har samma hierarkiska närhet 

som ett mindre bolag.  

 

Det är inte bara för kulturstyrningens framgång, närhet mellan chef och anställd är 

fördelaktigt. Att ledaren föregår med gott exempel är enligt Podsakoff et al. (2000) även en 

möjlighet för chefen genom att själv uppvisa OCB, influera andra att uppvisa OCB. Ledaren 
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har således inverkan på kulturen och även möjlighet att influera andra till OCB. Vi kan i FAB 

urskilja att ledaren i viss mån är ett föredöme som vi tidigare nämnt och vi uppfattar att han 

själv uppvisar OCB–beteenden, han är bland annat öppen, låter andra komma till tals och 

jobbar med förbättringsarbete. Förutom att agera som ett föredöme är det intressant att 

återblicka till Organ & Ryans (1995) resonemang angående jobbtillfredsställelse och upplevd 

rättvisa på arbetsplatsen i samband med uppvisande av OCB. Genom intervjuerna och 

observationerna kan vi slå fast att de anställda är positiva till ledningen och att de inte direkt 

lyfter fram något negativt om dem. Detta kan naturligtvis bero på att de helt enkelt inte 

vågade uttrycka sig på något annat sätt, men då vi även observerat är vår samlade bild ändå att 

det råder en positiv stämning till ledningen.  
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7. Slutsats 

I detta avsnitt kommer inledningsvis de slutsatser vi kan dra från det empiriska materialet och 

den analys vi gjort att presenteras. Därefter presenteras studiens teoretiska samt praktiska 

bidrag. Avsnittet avslutas med en rekommendation till fortsatt forskning utifrån denna studie. 

7.1 Möjligheten att påverka OCB-engagemang genom kulturstyrning 
Marinova et al. (2010) och Stockhult (2013) resonerar angående bristen på forskning vad 

gäller OCB och kultur samt OCB och styrning av organisationer. Vi tog fasta på dessa 

resonemang och intresserade oss för hur en företagsledning genom kulturstyrning kan komma 

att påverka individers engagemang i OCB-aktiviteter. Utifrån detta formulerades 

frågeställningen:  

 

v Hur påverkar kulturstyrning OCB-engagemanget från de anställda? 
 

Den teoretiska genomgången som gjordes av begreppen organisationskultur, kulturstyrning 

och OCB, klargjorde att det finns god grund för att OCB är ett beteende som genom 

kulturstyrning går att påverka. Vi operationaliserade begrepp i teoriavsnittet för att på ett 

lättare sätt kunna överblicka de teorier som fanns inom fältet. I ett senare skede låg 

operationaliseringen av teorin till grund för de intervjuer som gjordes med anställda i 

fallföretaget. Således ställdes frågor om hur det på företaget förhölls sig vad gäller de teorier 

som behandlades i teoriavsnittet. Det material som framkom ur datainsamlingen 

kategoriserades och denna kategorisering och tematisering är av logiska förklaringar en 

sammanställning av intervjuerna. Eftersom intervjuerna grundades i teorin är även 

kategoriseringen av data en följd av uppsatsens teoretiska utgångspunkter, det som framkom 

ur de olika frågetemana i intervjuguiden strukturerades till kategorier och teman, vilka således 

är en reflektion av de teorier som presenterades i teoriavsnittet. Det empiriska materialet som 

analyserats påvisar ett antal olika strategier som en företagsledning kan använda sig av för att 

påverka de anställdas OCB genom kulturstyrning. I fallföretaget tar sig kulturstyrningen en 

rad olika uttryck och de har effekt på hur de anställda engagerar sig i OCB-aktiviteter. Vi har 

bland annat uppfattat att ledaren i fallföretaget har ett stort inflytande över hur de anställda 

beter sig. Genom att vara ett föredöme och själv uppvisa OCB kan ledaren influera andra att 

uppvisa OCB. Förutom ledarens direkta inflytande över de anställdas beteenden i form av att 
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agera som ett föredöme har vi även identifierat att rekryteringen och processer i samband med 

rekryteringen har inverkan på hur de anställda uppvisar OCB. Den selektiva rekryteringen 

ligger till grund för att kunna anställa individer som redan innan de kommer till företaget 

delar de värderingar som finns i företaget, och i FAB:s fall är det en kultur som innehåller 

inslag av OCB och således engagerar sig de nyanställda helt naturligt i OCB-aktiviteter. 

Utöver detta har även den socialisering som sker i företaget inverkan på individers 

uppvisande av OCB. Där får de se hur de övriga anställda beter sig och blir av kollegorna 

påverkade att själva bete sig på samma sätt.  

 

I samband med ovanstående slutsatser är även den horisontella och vertikala integrationen av 

kulturen en inverkande aspekt, i fallföretaget har vi identifierat att kulturen integrerar både 

vertikalt och horisontellt, något som kan vara fördelaktigt för ledningens påverkan av 

individers OCB-engagemang. Men som vi tidigare lyft fram i denna studie är arbetet med 

kulturstyrningen inte odelat positivt, det kan vara komplicerat och komma att uppfattas som 

manipulativt. Risken för manipulation är enligt oss som störst då kulturen befästs mellan 

kollegor. Således kan ett hjälpsamt beteende som utförs med ett leende på läpparna av en 

kollega vara så mycket mer än bara ett leende då det kan finnas underliggande aspekter som 

påverkar kollegors beteenden. Den mångsidiga befästningen av kulturen är till viss del riktad 

till olika dimensioner av OCB. Samvetsgrannhet är en dimension som företagsledningen i 

större utsträckning trycker på och arbetar med i sitt arbete. Således är samvetsgrannheten en 

direkt effekt av den kulturstyrning som sker i företaget. Altruism och hänsynstagande däremot 

befästs mellan kollegor, det vill säga att styrningen har indirekt effekt på dessa dimensioner.  

7.2 Teoretiskt bidrag och praktiska implikationer 
Den tidiga forskningen om OCB utgick ifrån ett individuellt perspektiv och den sociala 

aspekten av begreppet gavs endast litet utrymme. Vi har i denna studie antagit OCB som ett 

organisationskulturellt fenomen och påvisat att det är ett beteende som kan finnas i en 

organisationskultur. Således öppnar studien för att även i fortsättningen studera OCB som ett 

organisationskulturellt fenomen. Vi kan även konstatera att OCB kan vara en del av en 

organisationskultur samt att det finns möjligheter för en företagsledning att påverka individer 

till att uppvisa OCB genom att styra kulturen, något som tidigare inte framlagts bevis för. 

Studien har också påvisat ett antal kulturstyrningsaspekter som har inverkan på individers 

OCB. Detta teoretiska bidrag öppnar även upp för praktiker, främst i form av 
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företagsledningar som vill få ut mer av sina anställda då studien påvisar ett antal möjliga sätt 

att gå tillväga. 

7.3 Förslag till framtida forskning 
I samband med denna studie har ett antal intressanta frågor väckts som skulle kunna komma 

att vidareutveckla de resultat vi kommit fram till. Vi har i studien antagit OCB som ett 

organisationskulturellt fenomen, något som studien påvisar vara möjligt, det behövs dock fler 

studier angående detta för att dels stärka de resultat vi kommit fram till men även för att 

kumulativt bygga på kunskapen. Ett exempel på hur en sådan studie skulle kunna designas är 

genom att undersöka kulturstyrningen och dess effekt på olika företag och göra en jämförelse. 

Förutom att göra en komparativ studie hade det varit givande att göra en studie med längre 

observationstid, för att således få en än djupare förståelse för den studerade organisationens 

kultur. Det även intressant att beakta att vi i vårt fallföretag kunde identifiera OCB som en del 

i kulturen, det hade varit intressant att undersöka huruvida det i ett företag där OCB inte är en 

del av organisationskulturen går med hjälp av kulturstyrning att engagera de anställda i OCB-

aktiviteter. 

  



 

 72 

8. Källförteckning 

Alvesson, M. & Kärreman, D. (2004). Interfaces of control. Technocratic and 
socioideological control in a global management consultancy firm. Accounting, Organizations 
and Society, Vol. 29, No. 3, pp. 423-444 
 
Alvesson, M. & Berg, P. O. (1988). Företagskultur och organisationssymbolism. Utveckling, 
teoretiska perspektiv och aktuell debatt. 1:a Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Alvesson, M. (2011). Organisationskultur och Ledning. 2a Uppl. Malmö: Liber AB.  

Barker, J. R. (1993). Tightening the Iron Cage: Concertive Control in Self-Managing Teams, 
Administrative Science Quarterly, Vol. 38, No. 3, pp. 408-437. 
 
Barley, S. & Kunda, G. (1992). Design and devotion: surges of rational and normative  
ideologies of control in managerial discourse. Administrative Science Quarterly, Vol. 37, No. 
3, pp. 363-399.  
 
Barney, J. B. (1986). Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive 
Advantage? The Academy of Management Review, Vol. 11, No. 3, pp. 656-665. 
 
Bateman, T.S. & Organ, D.W. (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The 
Relationship between Affect and Employee Citizenship. Academy of Management, Vol. 26, 
No. 4, pp. 587-595. 

Baxter, P & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and 
Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report, Vol. 12, No. 1, pp. 544-559. 

Bolino, M. C. & Turnley, W. H. (2005). The Personal Costs of Citizenship Behavior: The 
Relationship Between Individual Initiative and Role Overload, Job Stress, and Work-Family 
Conflict. Journal of Applied Psychology, Vol. 90, No. 4, pp. 740-748. 

Bolino, M. C., Klotz, A.C., Turnley, W.H. & Harvey, J. (2013). Exploring the dark side of 
organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behaviour, Vol. 34, pp. 542-
559. 
 
Brown, A. (1992). Organizational Culture: The Key to Effective Leadership and 
Organizational Development. Leadership & Organizational Development Journal, Vol. 13, 
No. 2, pp. 3. 
 
Bryder, T. (1985). Innehållsanalys som idé och metod. 1:a Uppl. Åbo: Publications of the 
research institute of the Åbo akademi foundation.  
 



 

 73 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2: Uppl. Stockholm: 
Liber AB. 
 
Büschgens, T., Bausch, A. & Balkin, D. B. (2013). Organizational Culture and Innovation: A 
Meta-Analytic Review. Product Development & Management Association. Vol. 30, No. 4, pp. 
763-781. 
 
Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2011). Marknadsundersökning – en 
handbok. 3:e Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Deal, T. E. (1986). Cultural change: opportunity, silent killer or metamorphosis, i Kilmann, 
R., Saxton, M. J. & Serpa, R and associates (Eds), Gaining Control of the Corporate Culture, 
San Fransisco, CA: Jossey-Bass. 
 
Deal, T. E. & Kennedy, A. A. (1982). Corporate culture, the rites and rituals of corporate 
life. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company  
 
Eisenhardt, K.M. (1989). Building Theories from Case Study Research. The Academy of 
Managment Review, Vol. 14, No. 4, pp. 532-550. 
 
Flamholtz, E.G., Das, T.K. & Tsui, A.S. (1985). Toward an integrative framework of 
organizational control. Accounting, Organizations and Society, Vol. 10, No. 1, pp. 35–50. 

Flyvbjerg, B. (2004). Five misunderstandings about case-study research. Sosiologisk tidskrift, 
Vol. 12, pp. 117-142.  

Geertz, C. (1973). Thick Descriptions: Toward an Interpretive Theory of Culture i Geertz, C. 
The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books. 
 
Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, Vol. 
24, pp. 105-112.  
 
Grey, C. (2009). Organisationer. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur 

Hatch, M. J. (1997). Organisationsteori. Pozkal: Studentlitteratur. 

Hoffman, B. J., Blair, C. A., Meriac, J. P. & Woehr D. J. (2007). Expanding the Criterion 
Domain? A Quantitative Review of the OCB Litterature. Journal of Applied Psychology, Vol. 
92, No. 2, pp. 555-566. 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Uppl. 2. Lund: Studentlitteratur AB. 

 



 

 74 

Kane-Urrabazo, C. (2006). Management’s role in shaping organizational culture. Journal of 
Nursing Management, Vol. 14, pp. 188-194. 

Kilmann, R., Saxton, M. J. & Serpa, R. (1985). Introduction: five key issues in understanding 
and changing culture, i Kilmann, R., Saxton, M. J. & Serpa, R and associates (Eds), Gaining 
Control of the Corporate Culture, San Fransisco, CA: Jossey-Bass.  

Knights, D. & McCabe, D. (1997). How would you measure something like that? Quality in a 
retail bank. Journal of Management Studies, Vol. 34, No. 3, pp. 371-388. 

Kohlbacher, F. (2006). The Use of Qualitative Content Analysis in Case Study Research. 
Forum: Qualitative Social Research, Vol. 7, No. 1. 
 
Krippendorff, K. (1980). Content Analysis. An Introduction to its Methodology. 1:a Uppl. 
London: Sage Publications. 
 
Kunda, G. (2006). Engineering culture: control and commitment in a high-tech corporation. 
2:a Uppl. Philadelphia, PA: Temple University Press 
 
Le Pine, J. A., Erez, A & Johnson, D. E. (2002). The Nature and Dimensionality of 
Organizational Citizenship Behavior: A Critical Review and Meta-Analysis. Journal of 
Applied Psychology, Vol. 87, No. 1, pp. 52-65. 
 
Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inqury. 1:a Uppl. Beverly Hills: Sage. 
 
Lund, D. B. (2003). Organizational culture and job satisfaction. The Journal of Business & 
Industrial Marketing, Vol. 18, No. 3, pp. 219-236.  
 
Malmi, T. & Brown, D.A. (2008). Management control systems as a package - Opportunities, 
challenges and research directions. Management Accounting Research, Vol. 19, No. 4, pp. 
287. 
 
Marinova, S.V., Moon, H. & Van Dyne, L. (2010). Are All Good Soldier Behaviors the 
Same? Supporting Multidimensionality of Organizational Citizenship Behaviors Based on 
Rewards and Roles. Human Realtions, Vol. 63, No. 10, pp. 1463-1485. 
 
Merchant, K. & Van der Stede, W.A. (2007). Management control systems: Performance 
measurement, evaluation and incentives. 2:a Uppl. Harlow: Pearson Education.  
 
Mishler, E. (1986). Research Interviewing. Context and Narrative. London: Harvard 
University Press, Cambridge, MA. 
 



 

 75 

Morrison, E. W. (1994). Role Definitions and Organizational Citizenship Behavior: the 
Importance of the Employee’s Perspective. Academy of Management Jornal, Vol. 37, No. 6, 
pp. 1543-1567. 
 
Motowidlo, S.J. (2000). Some basic issues related to contextual performance and 
organizational citizenship behavior in human resource management. Human Resource 
Management Review, Vol. 10, No. 1, pp. 115-126. 
 
Organ, D. W. (1997). Organizational Citizenship Behaviour: It’s Construct Clean-Up Time. 
Human performance, Vol. 10, No. 2, pp. 85-97.  
 
Organ, D. W & Ryan, K. (1995). A Meta Analytical Review of Attitudinal and Dispositional 
Predictors of Organisational Citizen Behaviour. Personell Pshychology, Vol. 48, No. 4, pp. 
775-802. 
 
Organ, D. W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The good soldier syndrome. 1:a 
Uppl. Lexington: MA: Lexington Books. 
 
Organ, D. W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behavior. In B. M. 
Staw & L. L. Cummings (Eds.), Research in organizational behavior. Greenwich, CT: JAI 
Press. 
 
Organ, D. W., Podsakoff, P. M. & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship 
behavior: Its Nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 
 
Otley, D. T. & Berry, A.J. (1980). Control, Organization and Accounting. Organization and 
Society, Vol. 5, No. 2, pp. 231-244. 
 
Ouchi, W. G. (1980). Markets, Bureaucracies and Clans. Administrative Science Quarterly, 
Vol. 25, No.1, pp. 129-141. 
 
Ouchi, W. G. (1979). A conceptual framework for the design of organizational control 
mechanisms. Management Science, Vol. 25, No. 9, pp. 833-848. 
 
Parnell, J. A. & Crandall, W. (2003). Propensity for Participative Decision-‐‑Making, Job 
Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior, and 
Intentions to Leave Among Egyptian Managers. Multinational Business Review, Vol. 11, No. 
1, pp.45-65. 
 
Peters, T. H. & Waterman, R. J. (1982). In search of excellence. New York: Harper & Row. 
Podsakoff, P. M., Mackenzie, S.B., Paine, J.B., & Bachrach, D.G. (2000). Organizational 
Citizenship Behaviours: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and 
Suggestions for Future Research. Journal of Managment, Vol. 26, No. 3, pp. 513-563.  
 



 

 76 

Polit, D.F.& Hungler, B.P. (1999). Nursing Research. Principles and Methods 6:e Uppl. 
Philadelphia, New York, Baltimore: Lippincott Company. 
 
Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership. 4:e Uppl. San Francisco: 
Jossey-Bass 
 
Scott, J. (1990). A Matter of Record. 1:a Uppl. Cambridge: Polity. 
 
Silverman, D. (2011). Interpreting Qualitative Data. 4:e Uppl. London: Sage Publications 
 
Simons, R. (1995). Levers of control: how managers use innovative control systems to drive 
strategic renewal. Boston, Mass: Harvard Business School Press. 
 
Smith, C. A., Organ, D. W. & Near, J.P. (1983). Organizational Citizenship Behavior: Its 
Nature and Antecedents. Journal of Applied Psychology, Vol. 68, No. 4, pp. 653-663. 
 
Spence, J.R., Ferris, D.L., Brown, D.J. & Heller, D. (2011). Understanding daily citizenship 
behaviors: A social comparsion perspective. Journal of Organizational Behavior, Vol. 32, pp. 
547-571. 
 
Stockhult, H. (2013). Medarbetare i dialog: En studie om viljan att göra mer än det formellt 
förväntade. Doktorsavhandling, Örebro universitet. 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4.Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Uttal, B. (1983). The corporate culture vultures. Fortune, Vol. 108, No. 8, pp. 66-72. 
 
Van Dyne, L., Cummings, L. L., Mc Lean Parks, J. M. (1995). Extra-role behaviors; In 
pursuit of construct and definitional calrity (A bridge over muddied waters) In L.L. 
Cummings & B. M. Straw (eds) Research in organizational behavior, Vol. 17, pp. 215-285, 
Greenwich, CT: JAI Press 1990. 
 
Welch, D. E. & Welch, L. S. (2006). Commitment for hire? The viability of corporate culture 
as a MNC control mechanism, International Business Review, Vol. 15, pp. 14-28 
 
Williams, L.J, & Anderson, S.E. (1991). Job Satisfaction and Organizational Commitment as 
Predictors of Organizational Citizenship and In-Role Behaviors. Journal of Management, 
Vol. 17, No. 3, pp. 601-617. 
 
Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. 3:e Uppl. Thousand Oaks, CA: 
Sage. 
 

 


