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”Inte bara det man är anställd för” 
En hermeneutisk studie om skapandet och synliggörandet av organisationskultur 

 

Adam Merivirta 

Från utsidan och via observatörens öga ter sig organisationen som 

simpel och lättförutspådd, men en större komplexitet framkommer vid 

vidare undersökning. I denna studie har 12 semistrukturerade 

intervjuer genomförts om skapandet och synliggörandet av 

organisationskultur. Respondenterna fick berätta om arbetsplatsens 

organisationskultur genom att svara på frågor om organisationens 

struktur, dess avdelningar, ritualer och rutiner. Efter en hermeneutisk 

tolkningsprocess framkom tre teman: Kamratskap och offrande, 

avslappnade strukturer av öppenhet, och enad passion. Efter 

totalisering och abstraktion, en förhöjning av dessa teman, framkom 

studiens huvudtolkning; Delaktighet i upplevelse av ansvar och 

engagemang. Studien finner olika centrala aspekter i skapandet av en 

organisationskultur men pekar på delaktigheten i upplevelsen av 

ansvar och engagemang som den mest bidragande aspekten till 

skapandet av en organisationskultur. Förslag till vidare forskning är att 

studera delaktighetens betydelse och hur den gestaltas i en mer 

strukturerad, hierarkisk struktur. 

Nyckelord: Organisation, kultur, medborgarskap, socialisation 
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    Inledning 

 

 

När individen för första gången kommer in i en ny organisation ser den sig omkring och tar 

genom observationer och känslor in intryck som hjälper den att förstå arbetsplatsens 

uppbyggnad. Sättet som individerna klär sig på, hur de talar till varandra och arbetsplatsens 

arkitektur blir till pusselbitar för den nyinkomne att lägga ihop till en helhetsbild av 

organisationen. Individen studerar en yta för att inte bara kunna veta hur organisationen ser ut, 

utan även för att veta hur den själv ska bete sig för att passa in i organisationen. Det kan te sig 

konstigt att alla bär kostym och beter sig formellt för den observerande individen, men vad 

ytan inte visar kan endast den underliggande meningen förklara, något som kan vara svårt att 

förstå genom endast en första anblick. Underliggande till det som är möjligt att observera 

finns strukturer och en historia som har format organisationen till delade tankemönster och 

som genom dessa skapat en enhet, en organisationskultur, som vilar inom arbetsplatsens 

strukturer (Schein, 1990). Från utsidan och via observatörens öga ter sig organisationen vara 

simpel och lättförutspådd, men man finner en större komplexitet när man sätter 

förstoringsglaset till. Inom organisationen finner vi individer med olika identiteter och skilda 

viljor, och tillsammans måste de komma överens för att tillåta organisationen att blomstra. 

Schein (1990) definierar organisationskultur som delade normer och värderingar som skär 

igenom organisationens strukturer.  Organisationen har genom sin historia format en kultur 

som är baserad på deras tidigare erfarenheter varpå gruppens normer och värderingar speglar 

deras historia. Det är denna historia och framtida delade erfarenheter som kommer att forma 

organisationskulturen, något som kommer att kunna ha en inverkan på organisationen i sin 

helhet. 

 Organisationskulturen är något företagen håller med stolthet. I organisationernas 

rekryteringsannonser uttrycks vilka individer som söks och vilken typ av individ som kommer 

att passa hos den specifika organisationen. När man söker till detta företag är man en del av 

en familj, eller när man jobbar hos oss så är man en del av den ledande teknologibranschen. 

Individen kan redan i sin rekryteringsprocess få ta del av vad det kan innebära att jobba i en 

viss organisation samtidigt som organisationen kan säkerhetsställa att man tar in en 

likasinnad, en individ som följer deras värderingar och på så sätt kommer kunna passa in i 

organisationen och den rådande kulturen (Braddy, Adam, Meade & Kroustalis, 2006). Redan i 

denna process kan alltså individen få en bild av vad organisationen innebär, vilka mönster och 

beteenden som arbetsplatsen består av och på så sätt välja om det är något den kan vara en del 

av. Individen formar en bild av organisationen som gör att man anser sig förstå hur det är att 

jobba inom denna organisation på samma sätt som individen formar sig en bild av 

organisationen när den kliver in genom entrén och tar in de första intrycken på sin första 

arbetsdag. Individen anser sig kunna beskriva organisationskulturen i likhet med annonsen 

som den svarade på om rekryteringen men kulturen erhåller en dimension av organisationen 

som är svår att se om man inte är en del utav den, för trots att individen kan skåda riktlinjer av 

hur organisationen verkar vara kan man dock inte veta vilken betydelse detta har för 

individerna inom organisationen förrän man varit en del av det hela och formats inom denna 

kultur (Braddy et al., 2006). En organisation präglas av många strukturella aspekter som kan 

rasa eller stå fast beroende på vad strukturerna faktiskt innehåller, och kanske främst vilka 

individer som organisationen består av. Individerna, medarbetarna, är med och formar 

strukturerna och skapar tillsammans med sina enhetliga värderingar en stark stomme som 

innebär ett sorts skydd mot de potentiella hoten som de kan bemötas med, de skapar en 

organisationskultur (Ravashi & Schultz, 2006). 
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Att socialiseras in till en arbetsplats 

Processen då individen kommer in till arbetsplatsen och tills att den axlar sin roll i 

organisationen kommer innebära en förändring för individen. En utveckling av dess karaktär 

och sätt att vara kommer att ske genom att denne utvecklas till att bli en del av 

organisationens struktur vilket leder till att individen blir socialt kompetent inom 

organisationens ramar. Socialisationen är en pågående inlärningsprocess där individens 

erfarenheter ständigt kommer omforma dess kunskap och forma om denne till en mer 

kompetent och erfaren medarbetare, baserat på nya intryck och lärda erfarenheter (Feij, 1998). 

Socialisationsprocessen anses viktig för individens upplevelse av tillfredsställelse och 

motivation till arbetet då det skapar en insikt om varför man utför arbetet, varpå en motivation 

till arbetet kan följa naturligt (Nifadkar & Bauer, 2016). Zhang, Liao, Yan, och Guo (2014) 

tar upp aspekten av socialt stöd som essentiell vid en god socialisationsprocess, de menar att 

den nyinkomne arbetaren behöver en vägledare i processen som hjälper individen att 

acklimatisera sig till den nya omgivningen och via stödet kunna få hjälp att anta sin nya roll 

inom organisationen. Deras studievisar att det är det uppfattade sociala stödet som har störst 

inverkan på individen och inte det faktiska stödet som den nyinkomne arbetaren får. Det 

upplevda sociala stödet vid socialisationsprocessen skapar ett starkare arbets-jag hos 

individen vilket gör att denne kan finna en trygghet i sin framtida roll som arbetare inom 

organisationen. Det sociala stödet integrerar den nya arbetstagaren och skapar relationer som 

gör att denne kan infinna sig i en roll inom organisationen snabbare än om den inte hade haft 

stödande kollegor omkring sig (Zhang et al., 2014). 

 Att socialiseras in till en arbetsplats innebär nya lärdomar och förändringar för individen 

där socialisationsprocessen innebär ett sakta men säkert närmande mot en infunnen roll på 

arbetsplatsen (Nifadkar & Bauer, 2016). Som grund handlar socialisationen om ett 

införlivande av kulturer och normer som i detta fall stärker organisationens överlevnad, där 

individens roll blir att stärka och verifiera dessa.  Inom organisationen omformas de anställda 

tillsammans i en socialisationsprocess där värderingar och normer stärks och bekräftas eller 

potentiellt hotas. Den nya arbetstagaren tar del av socialisationsprocessen när den träder in i 

organisationen med hjälp av organisatoriska resurser, samt en förståelse förarbetsplatsens typ 

och vilka värderingar och normer som råder där (Feij, 1998).  

 
 Aspekter av socialisation. En viktig aspekt när individen träder in på arbetsplatsen är vad 

som följer med den in, nämligen dess förväntningar. Socialisation bör ses som en process och 

kan vara farlig då individen förväntar sig att arbetet ska innebära en sak medan det i själva 

verket betydde en annan. Socialisationsprocessen syftar till den process där individen ska 

komma in i arbetet och kunna uppleva en trivsel, men inom arbetsplatsen finns olika aspekter 

så som ledarskap, kollegor och strukturer, aspekter som alla har en del i medarbetarens 

socialisationsprocess och som kan bryta individens initiala förväntningar (Korte, Brunhaver & 

Sheppard, 2015). Socialisationsprocessen ser olika ut dels från individens sida och dels från 

organisationens sida, då man som ledare kan anta att individen ska lära sig saker per 

automatik medan individen i detta fall kan uppleva sig vilseledd då den förväntar sig en större 

hjälp i sitt nya arbete.  Korte et al., (2015) finner att de som redan är etablerade inom 

organisationen ofta inte märker av socialisationsprocessen utan att denna snarare är att 

betrakta som något som bara ska ske, varpå processen kan upplevas som svår att se för den 

nyanställda individen. Det är däremot inte endast organisationen som står till ansvar för 

socialisationsprocessen, i en studie av Tang, Liu, Oh och Weitz (2014) ser man snarare på 

individens egen personlighet och hur aspekter av den kan påverka socialisationsprocessen. 

Forskarna menar att individens observationsförmåga påverkar mest i fråga om en lyckad 
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socialisationsprocess, något som också kan kopplas samman till studien av Korte et al., (2015) 

där ledaren och organisationens strukturer faktiskt förväntade sig att individen skulle lära sig 

mer proaktivt på egen hand. Tang et al., (2014) beskriver hur den observanta individen lär sig 

via det observerade i likhet med Banduras (1971) teorier om imitationsinlärning. Utöver 

denna observanta förmåga menar forskarna att individens eget ansvarstagande blir av högsta 

vikt då det är detta som utöver det organisatoriska stödet ger mest till individen.  Forskarna 

menar att socialisationsprocessen kan ses som mest lyckad då man själv som individ tar ett 

aktivt ansvar att lära sig och via ett observerande lära sig hur strukturerna som organisationen 

vilar på ser ut. Detta proaktiva socialisationsbeteende gör att individen kan anpassa sig till 

miljön och därefter även uppleva en tydligare anknytning till organisationen 

(Tang et al., 2014).  
 

 

Organisationellt medborgarskap 
 

Att vara en del av en organisation betyder inte att individen upplever en automatisk passion 

och tillfredställelse för organisationen.  Individen kan uppleva organisationen endast som en 

arbetsplats utan specifika känslor för den, varpå det organisationella medborgarskapet blir 

relevant att ta i beaktning. Det organisationella medborgarskapet innebär att medarbetaren 

måste kunna identifiera sig med organisationen för att på så vis uppleva en sammanlänkning 

med den. Detta sker då individen och organisationen delar samma värderingar varpå en 

identifikation kan uppstå som också leder till det organisationella medborgarskapet (Wu, Liu, 

Kwan & Lee, 2016). Organ (1988) menar att det organisationella medborgarskapet syftar till 

medarbetarens åtagande att representera sin organisation på sätt som inte enbart innefattar 

individens vanliga arbetsuppgifter. Konceptet kan ses ur ett makroperspektiv där 

organisationen kan gestaltas som en stad och medarbetaren som en av dess invånare. 

Medborgarskapet innebär att individen känner en anknytning till organisationen och gör det 

bästa för organisationen i olika situationer även utan former av belöningar, individen känner 

en så pass stark anknytning till organisationen att den representerar organisationen konstant 

även i dess implicita beteenden. Konceptet kan medföra förändringar i beteende, samt har 

ansetts kunna öka effektiviteten inom organisationen (Organ, 1988). Det organisationella 

medborgarskapsbeteendet är något som antyder till en produktiv och eftertraktad medarbetare 

där beteendet som följer medborgarskapet ofta leder till goda följder för individen själv, så 

som belöningar och ökat ansvar inom organisationen. Medborgarskapet med för att en individ 

är hängiven till organisationen och delar dess värderingar i en enhetlig identifikation, något 

som gör att företaget konstant drivs framåt (Cetin, Gürbüz & Sert, 2015). 

 Skapandet av det organisationella medborgarskapet. Det organisationella medborgaskapet 

kan anses åtråvärt och ligger i många organisationers intresse att implementera. Det 

organisationella medborgarskapet är samtidigt inget som man kan kräva av sina kollegor, det 

handlar alltså inte om ett krav utan bör snarare betraktas som något önskvärt (Koning & Kleef 

2015). Det finns olika faktorer som kan påverka hur kollegorna kan uppleva det 

organisationella medborgarskapet varav en starkt diskuterad aspekt är den om ledarskapet.  

Koning och Kleef (2015) undersöker ledarens visuella uttryck för att se hur dessa kan påverka 

det organisationella medborgarskapet.  Tidigare studier har undersökt och funnit att ledarens 

målsättningar och tydlighet har en inverkan på det organisationella medborgarskapet men har 

inte undersökt det visuella ledarskapets påverkan, hur ledaren visuellt påvisar dess ledarskap i 

form av uttryck. Chen, Tsui och Farh (2002) finner att medarbetarna ofta känner ett starkare 

band till ledaren än själva organisationen men att även detta band kan utvecklas till ett mer 

organisationellt medborgarskap. Då ledaren sätter ut målen och värderingarna blir det således 
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en stomme för att kunna uppleva det organisationella medborgarskapet (Chen et al., 2002). 

Med detta i åtanke undersöker således Koning och Kleef (2015) hur ledarens emotionella 

uttryck påverkar det organisationella medborgarskapet. Forskarna finner att ledarens uttryck 

uppmuntrar, eller tvärtom minskar, det organisationella medborgarskapet. Den uttryckligt 

arga ledaren påverkade det organisationella medborgarskapet negativt då medarbetarna inte 

ville lägga ner sin tid och energi med att arbeta övertid, speciellt när de upplevde att ledarens 

ilska inte var befogad.  När ledaren istället uttryckte glädje upplevde medarbetarna en stolthet. 

Studien finner att upplevelsen av en lämplig känsla är det som avgör huruvida medarbetarna 

kan reagera korrekt på ledarens uttryckta känsla, det är via de korrekt levererade känslorna 

som medarbetaren faktiskt tar åt sig av det ledaren försöker uttrycka (Koning & Kleef 2015).  

 Konsten att engagera sig i sitt arbete. I en studie av Lam, Wan och Roussin (2015) 

undersöks huruvida organisationellt medborgarskap påverkar energi hos medarbetare. 

Forskarna påpekar hur det organisationella medborgarskapet har varit omdiskuterat, och vissa 

menar att engagemanget som det kräver gör att individen dräneras på energi och blir mindre 

produktiv. Forskarna utförde sin studie på ett service-management bolag under 224 dagar för 

att se hur energin hos medarbetarna påverkades av det organisationella medborgarskapet. 

Forskarna undersökte även variabler som individens roll-tvetydighet och meningsfullhet samt 

hur dessa korrelerade med huvudfenomenet. Studien påvisade generella fynd av det 

organisationella medborgarskapet hos samtliga variabler. Det visade sig att individer med ett 

högt organisationellt medborgarskap upplevde en starkare mening till sitt arbete vilket också 

kunde leda till en högre energi efter arbetsdagens slut. Forskarna fann även att förhållandet 

mellan det organisationella medborgarskapet och meningsfullheten stärktes då individen 

utförde sina dagliga uppgifter bättre under dagen. Det fanns ett samband mellan rollens 

tydlighet, meningsfullhet för arbetet och det organisationella medborgarskapet. Forskarna 

menade att graden av trygghet i sin roll inom organisationen påverkade hur man upplevde 

mening till arbetet samt till det organisationella medborgarskapet (Roussin, Lam &Wann, 

2016). Vidare forskning undersöker passion för arbete och dess korrelation till 

organisationellt medborgarskapsbeteende. Astakhova (2015) ser på en harmonisk passion för 

arbete samt en besatt passion för arbete och mäter dessa med det organisationella 

medborgarskapsbeteendet. Forskaren finner att harmonisk passion för arbete och 

organisationellt medborgarskap är positivt relaterat till en viss punkt då det organisationella 

medborgarskapet ger vika. Astakhova (2015) menar att det är en viss nivå av passion för 

arbetet som ligger i linje till ett gott organisationellt medborgarskap och att detta kan vara 

svårt att balansera, att det är de individer med höga kollektiva värderingar som engagerar sig 

mer i det organisationella medborgarskap (Astakhova, 2015). En liknande studie som 

undersökte individens känslor kopplat till arbete fann att individer som hade ett högt 

organisationellt medborgarskap mer sällan brände ut sig och mer sällan upplevde 

stressliknande känslor till sitt arbete (Cheung & Cheung, 2013). 

 

Kulturens tre fragment 

Organisationskulturen präglas av delade normer och värderingar som skiner igenom 

medarbetarens sätt att arbeta på.  Det är utifrån kulturens premisser som beteenden sker varpå 

organisationskulturen ofta upplevs som en väsentlig del av organisationens strukturer (Hogan 

& Coote, 2014). Schein (2010) menar att kulturen kan ses som en abstrakt och omedveten 

grundpelare i organisationens struktur och att den kan delas upp i tre fragment som 

tillsammans utgör dess stomme. Ytan av kulturen visar dess artefakter, sådant som vi kan se 

som till exempel organisationens arkitektur, språk, beteenden, rutiner och teknologi. En första 
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anblick i en organisation kan leda oss till att dra slutsatser om dess effektivitet men den kan 

samtidigt vara missvisande då det kan finnas mer i organisationskulturen än det vi först kan se 

med blotta ögat. Dessa artefakter är något man måste ta en del av över tid för att således förstå 

dess mening (Schein, 2010). Antagna värderingar och normer utgör en stor del av 

organisationskulturens innebörd och är ett andra fragment av dess innebörd som handlar om 

organisationens mål och förhoppningar, samt dess ideologi, något som även ibland kan synas i 

medarbetarnas beteende inom organisationen.  Detta fragment präglas av ett konstant 

bekräftande av dess värderingar och antaganden för att bekräfta den kultur de är en del av och 

för att socialt validera kulturens innebörd för organisationerna och individerna som arbetar 

inom den. Dessa antagna värderingar kan dock skilja sig från vad som faktiskt sker inom 

kulturen i en viss mån varpå det tredje fragmentet av kultur; Underliggande antaganden 

spelar en stor roll. Dessa innebär mer omedvetna antaganden och värderingar, det vill säga det 

vi tar för givet inom organisationen och de antaganden som även har en direkt påverkan på 

beteende inom organisationen. Dessa underliggande antaganden lyser igenom som lösningar 

till problem som alltid fungerar varpå det blir omedvetet antaget att den lösningen bör fungera 

igen, något som smalnar av organisationens andra potentiella lösningar. Variationen tycks 

försvinna och kulturen kommer att bekräftas genom ett återupprepande av underliggande 

antaganden. Dessa är svårkonfronterande på grund av att de är så starkt implementerade i det 

omedvetna varför förändringar av dessa sällan sker (Schein, 2010).  

 

 Subkulturer. Inom en organisationskultur kan även uppdelningar existera i form av 

subkulturer där värderingar och normer skiljer sig från den övergripande 

organisationskulturen. Gelder (2007) menar att subkulturer består av en grupp individer vars 

identitet, och även erfarenheter, skiljer sig åt i förhållande till den identitet som företaget i sin 

helhet bär på. Subkulturen påverkar den övergripande organisationskulturen med sina 

specifika värderingar och antaganden och blir därför en viktig del att beakta inom 

organisationen (Egan, 2008). Subkulturen kan definieras just genom att dess värderingar står i 

motsättning till de värderingar som präglar den övergripande organisationskulturen. I ett 

organisationellt perspektiv kan det vara en aspekt som gör att subkulturen har formats, 

exempelvis att organisationskulturen främjar ett visst ideologiskt tankesätt som inte dessa 

individer håller med om, varpå en subkultur formas kring detta motstånd. I övrigt fungerar 

subkulturen i stort sett som den övergripande kulturen men att den skiljer sig genom att den 

innehåller aspekter som gör att den inte är en del av den ”stora” kulturen, utan istället ses som 

en subkultur (Gelder, 2007).   

 Forskning kring subkulturer pekar på hur dessa skilda åsikter kring värderingar och normer 

påverkar organisationens helhet. Linneluecke, Russel och Griffiths (2009) beskriver hur 

organisationers olika subkulturer har en inverkan på hur medarbetarna uppfattar den 

organisationella hållbarheten och att den påverkar medarbetarnas syn på dessa typer av frågor. 

Man kan se en problematisk aspekt i subkulturer då de i vissa fall kan skapa en oenighet i sin 

existens inom organisationen varför det blir viktigt att möta alla grupperingar av kulturen på 

ett lyhört plan (Linnelueckeetal.2009).  

  
 Kulturens bidragande faktorer. Många studier kring organisationskultur har genomförts i 

syfte att kartlägga vad fenomenet innebär. I en longitudinell studie av Boyce, Nieminen, 

Gillespie, Ryan och Denison (2015) undersöktes organisationskulturens koppling till 

prestationer hos bilförsäljare. Studien visar hur en stark organisationskultur leder till ökad 

försäljning av bilar samt en högre andel nöjda kunder. Ett flertal studier pekar på de 

ekonomiska faktorerna och de utvecklingsfaktorer som en god organisationskultur kan bidra 

med, ett exempel på detta finns i Naqshbandi, Kaur och Ma (2015) studie om 

organisationskultur kontra öppen innovation. Forskarna formar en problematik kring det 
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studerade då de menar att begreppet öppen innovation syftar till organisationens flexibilitet 

och att organisationskulturen ibland kan vara högst icke flexibel. Den öppna innovationen 

syftar inte enbart till att tillförlita sig på sin egen organisation för forskning och dylikt, utan 

för att istället kunna sträcka ut handen till andra organisationer för att göra framsteg. Det 

intressanta ligger i hur detta går ihop med organisationskulturen. Resultatet man finner pekar 

på att kultur kan främja innovation genom att skapa ett klimat som främjar innovation inom 

organisationen och att kulturen samtidigt ligger till grund för att motivera och främja 

innovationstänkande (Naqshbandi et al., 2015). 

 I en studie av Chatman, Caldwell, O’Reilly och Doerr (2014) undersöks huruvida 

organisationskulturen kan påverka och hjälpa organisationens ekonomi. Tidigare studier så 

som Barney (1986) har argumenterat för att specifika kulturella mönster kan förstärka en 

organisations ekonomi, något som Chatman et al., (2014) ställer sig kritiska till då de anser att 

kulturen potentiellt kan skapa svårigheter eftersom en starkt rotad organisationskultur kan ha 

svårt att vara så dynamisk och anpassningsbar till de föränderliga krav som ekonomin kräver. 

Chatman et al., (2014) tar in tre komponenter av organisationskultur för att undersöka 

huruvida dessa kan ha en påverkan på organisationens ekonomi; norm content (norm-

nöjdhet), culture consensus (kulturell harmoni), norm intensity (norm-intensitet). Forskarna 

fann att de organisationskulturer med en högre kulturell harmoni samt en högre intensitet av 

anpassning hade bättre resultat än de som inte hade samma typ av höga anpassning och 

harmoni. Forskarna argumenterar för att organisationskulturen som karaktäriseras av en 

starkharmoni korrelerar positivt med en anpassning in till den turbulenta industriella 

marknaden. På detta sätt, menar Chatman et al., (2014) att tidigare studier kan ha fel då de 

pekat på organisationskulturens svårighet att anpassa sig till den dynamiska marknaden. 

 Som tidigare nämnts är identitet starkt sammankopplad med organisationskultur och 

Ravashi och Schultz (2006) har studerat vilken roll organisationskulturen kan ha under 

identitetshot och vad den kan göra för att hindra ett nedbrytande av organisationens identitet. 

Studien baserades på 50 semistrukturerade intervjuer där man fann att organisationskulturen 

fungerade som signaler till hur man skulle lösa eventuella hot mot organisationens identitet. 

Genom vad organisationskulturen innefattade, företagets historia, erfarenheter, antaganden 

och normer, kunde man finna signaler i dess ramar och på så sätt finna lösningar på 

identitetshot. Organisationskulturen hjälpte företaget att förstå problematiken, och bemöta de 

svårigheter som uppstod och hotade organisationsidentiteten. Organisationskulturen bidrog 

med ett sorts gemensamt förnuft hos medarbetarna, ett förnuft som skyddade organisationen 

menar Ravashi och Schultz (2006). Studien pekar på organisationskulturen som ett 

konstruerande av organisationella identiteter i föränderliga tider där organisationens historia, 

och dess symboler, skapar ledtrådar som hjälper dess medlemmar att förstå var organisationen 

är på väg samt att finna en trygghet och tröst i föränderliga tider. Denna trygghet sprider sig i 

likhet med organisationskulturens premisser om att man lär ut dess kultur och värderingar till 

alla inom organisationen. Under tider av förändring är organisationskulturen enhetlig, och när 

organisationens identitet utsätts för hot och omvärderas hjälper kulturen medarbetarna att ta 

ställning baserat på deras gemensamma kultur (Ravashi& Schultz, 2006). 

 

 Att vara en del av organisationen. Inom organisationen ställs individen för nya utmaningar 

när denne möts av förväntningar och krav som sedan ska bemötas på bästa möjliga sätt. 

Organisationen består av strukturer och ramar som medarbetarna följer och som individen 

måste anpassa sig till. När individen befinner sig i organisationen formar denne relationer 

med kollegor och erfarenheter genom sina framgångar och motgångar i uppgifter, individen 

samlar på sig erfarenheter som gör att den formar en sorts anknytning till organisationen. Att 

kunna knyta an och känna en samhörighet till organisationen innebär att individen upplever 

sig mer nöjd med sitt arbete samt att den mår bättre i sig själv (Devece, Palacios-Margués & 
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Alguacil, 2016). Ett flertal studier har undersökt det organisationella anknytandet och dess 

vikt för medarbetarens upplevelse av trivsel. I en studie av Gao-Urhahn, Biemann och Jaros 

(2016) undersöktes hur den affektiva anknytningen till organisationen påverkas över tid. 

Studien pekar på att individens affektiva anknytning faktiskt ökar över tid men att den ser 

olika ut från person till person. Ett tydligare mönster av anknytning till organisationen fanns 

hos de som arbetat inom organisationen i mer än ett år, medan de mer nyanställda inte 

uppvisade samma mönster. När forskarna sedan även lade in lön som en aspekt fann de ett 

samband mellan högre lön och högre anknytning till organisationen (Gao-Urhahn et al., 

2016). Ytterligare aspekter som har visat sig bidra till en starkare anknytning och kultur är att 

individen upplever sig vara en del av en stödjande organisation med ett gott ledarskap, något 

som också formar en mer innovativ organisationskultur och därigenom en mer framåtdrivande 

arbetsplats (Cramm, Strating, Bal, & Nieboer, 2013).  

 Att vara en del av en organisation kan antas som komplext då organisationen består av 

många delar, t.ex. relationer mellan individer som måste samsas och komma överens för 

organisationens bästa. I en studie av Foulk, Woolum och Erez, (2016) studeras just hur dessa 

olika individer kan ha en påverkan på varandra genom det beteende som visas upp på 

arbetsplatsen. Forskarna undersöker det specifika negativa beteendet och finner hur det 

smittar av sig till medarbetarna likt en vanlig förkylning. Då individen blir utsatt för negativt 

beteende på arbetsplatsen blir den också mer öppen för att uttrycka sig om dessa negativa 

känslor varpå beteendet potentiellt smittar av sig i ett slags kretslopp. Vidare finner Foulk et 

al., (2016) hur kontexten har en stark påverkan på huruvida individen kan framkalla samma 

känslor av negativt beteende igen. Forskarna menar att det negativa beteendet kan reaktiveras 

i kontextuellt liknande situationer, något som skulle kunna anses som tämligen 

förekommande inom en organisations väggar. Dessa icke önskvärda beteenden har en stor 

inverkan på medarbetaren och skapar en icke hälsosam organisation som kan präglas av 

depression, post-traumatisk stress och andra psykologiska trauman. Dessa negativa beteenden 

kan ha sin förklaring inom många aspekter; av socioekonomiska skäl såväl som mer interna, 

därav bland annat organisationskulturens rådande strukturer (Porath, 2015).  

 

Arbetsmiljö 

För individen utgör arbetet en stor del av dennes liv och därför är en viktig aspekt av 

arbetsplatsen att man ska må bra. Dagens arbetsplatser är ofta relaterade till stress och 

utbrända individer, varpå forskning har exploderat kring hur en mer harmonisk arbetsplats bör 

utformas. Arbetsbördan tycks ha blivit större i takt med ökad dokumentation och mer 

ansvarstagande i roller som tidigare inte krävt detta. I en studie av Muller, Heiden, Poppe och 

Angerer, (2016) beskrivs SOC-modellen (selection, optimization, compensation) vilken syftar 

till att tillgängliga resurser kan nyttjas mer effektivt då medarbetarna lägger fokus på mindre 

men viktigare mål på ett optimerat vis. Modellen kan ses som en individfokuserad adaptiv 

beteendeplan som betyder att man bör ha en mer målfokuserad inställning till arbetet som 

följer prioriteringar, detta då inte arbetet ska bli allt för överväldigande. Forskarna undersöker 

modellen och finner incitament till att utövandet av modellens betydelse innebär en minskad 

stress för individen samt ett mentalt välmående inom arbetsplatsens ramar. En välkänd men 

viktig modell som även pekar på denna mentala aspekt är krav-, kontroll-, stödmodellen. 

Modellen från Karasek och Theorell (1990) beskriver tre aspekter av stresspåverkande 

faktorer, dimensioner av yttre krav i relation till individens egen upplevelse av kontroll och 

stöd. Inom arbetsplatsen menar Karasek och Theorell (1990) att medarbetaren har krav på sig 

i form av deadlines medan kontrollen kan syfta till individens handlingsutrymme och där det 

sociala stödet som den tredje och sista aspekten syftar till den upplevelsen av stöd individen 
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har från exempelvis kollegor och ledare. Karasek och Theorells (1990) modell är tydligast i 

den avgörande punkten att individens upplevelse av kontroll är essentiell. Då individen 

upplever sig ha kontroll kan den utföra svåra uppgifter medan en låg känsla av kontroll 

innebär ett misslyckande med även de enklaste uppgifterna. Modellen pekar likt annan 

forskning kring individens välmående på en balansgång inom arbetsplatsen, inte för mycket 

av något men inte heller för lite då det kan påverka individens välmående negativt. Aspekten 

om socialt stöd anses av många som en viktig del för att uppleva en tillfredställelse på 

arbetsplatsen och bidrar med en känsla av att man inte är ensam i sitt arbete. I en studie av 

Stansfield, Shipley, Head, Fuhrer och Kivimaki, (2013) undersöks det sociala stödet kopplat 

till "jobbansträngande" varpå forskarna finner att den emotionella aspekten av det sociala 

stödet anses viktigast. Vidare fann forskarna att en högre upplevelse av kontroll och mindre 

ansträngande i arbetet samt höga nivåer av ett personligt stöd ledde till ett bättre psykiskt 

välmående hos individen (Stansfield et al., 2013). 

 Runt om organisationen vilar olika aspekter så som strukturer och en extern verklighet. 

Inom organisation finns individen och dess kollegor men också de mönster och regler som 

individen bör förhålla sig till för att också anses tillhöra organisationen. Att arbeta är en stor 

del av individens liv och kan ofta innebära en balansgång varpå det blir viktigt att veta hur 

arbetsplatsen kan underlätta denna balansgång för individen. Organisationen har en stor 

inverkan på individens trivsel men också på individens personliga välmående varpå goda 

organisationella förutsättningar bör prioriteras inte bara för individens bästa utan även för en 

mer samspelt och effektiv organisation. Tidigare forskning ger ett ramverk kring hur en väl 

fungerande organisation är uppbyggd, att sedan skapa denna fungerande organisation är en 

helt annan problematik. 

  

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att erhålla kunskap om hur organisationskultur skapas i företag, 

samt hur den synliggörs. Studien syftar till att erbjuda förklaringar till hur en 

organisationskultur formas och vad den kan innebära för organisationer som helhet. Utifrån 

detta syfte lyfts studiens frågeställning; hur skapas och synliggörs organisationskultur? 

 

    Metod 

 

 

Studien använder sig av en hermeneutisk tolkningsanalys där intervjuer transkriberas till rå 

text för att sedan kunna tematiseras. Den transkriberade texten kommer stå som ursprung till 

funna teman där forskaren slutligen är ute efter att finna en gemensam huvudtolkning i texten 

ifrån de olika intervjuernas utsagor. De gemensamma dragen i intervjun formar teman och 

ligger som grund för studiens resultat. Metoden valdes då den upplevdes som lämpligast för 

dess insamlingsmetod som var intervjuer, samt för dess möjligheter till tolkning (Denscombe, 

2009). 
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Deltagare 

 
Studiens deltagare bestod av 12 individer där 10 var män och 2 kvinnor. Ålder varierade från 

20-50 år och medelåldern för deltagarna var cirka 30 år. Studien använde ett ändamålsriktat 

urval där intervjupersonerna fick vara med i studien på premissen att de jobbade eller var 

delaktiga inom organisationen via exempel styrelsemedlemskap varpå respondenterna valdes 

ut efter deras kvalitéer och möjligheter att besvara det studien eftersökte (Patton, 2002). 

Deltagarna hade möjlighet att dra sig ur studien om och när de ville och blev informerade om 

de forskningsetiska riktlinjerna för studien. Studien kunde inte erbjuda full anonymitet då 

studien är en totalundersökning om alla medarbetare på ett företag, vilket innebar att studien 

inte använder sig av direkta citat för att skydda deltagare. 

 

Material 
 

Studien bestod av semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide upprättades som mall, (se 

bilaga 1). Den semistrukturerade intervjun innebär att man formulerar strukturerade frågor 

men samtidigt tillåter, lämnar utrymme för forskaren att finna följdfrågor och diskutera 

relevant, men inte nödvändigtvis inkluderade frågor från intervjuguiden (Denscombe, 2009). 

Intervjuguiden bestod av ca 30 frågor om organisationskultur med en intervjutid på ca 30-50 

minuter, till tidsberäkningen adderades även en viss tid för följdfrågor in, i likhet med 

intervjuns strukturella uppbyggnad. Respondenterna fick besvara frågor om hur deras 

organisationsstruktur var uppbyggd samt hur de arbetade, vilka relationer och band man hade 

till kollegorna och till organisationen som helhet. Vid intervjuerna användes en inspelnings-

apparatur, detta för att enklare kunna få med allt som blivit sagt och för att sedan kunna 

transkribera det uttryckta till textform.  

 

Procedur 

 

Undersökningsledaren har valt att studera hur organisationskultur skapas och synliggörs inom 

företag. Undersökningsledaren gjorde ett ändamålsinriktat urval baserat på kontakter inom 

organisationen som kunde underlätta till ett möjligt deltagande från deras sida. Till en början 

var flera företag ansedda som kandidater till studiens deltagande men föll bort då inte alla 

kunde delta på grund av tidsbrist. Undersökningsledaren valde att gå vidare med den 

organisation som kunde ställa upp. Det fanns ingen specifik tanke huruvida skillnaderna 

mellan företagen kunde påverka studien, utan premissen var snarare att generellt kunna 

undersöka organisationskulturens skapande för att påvisa en mer allmän förklaring till 

organisationskulturens skapande och synliggörande, oberoende företagens strukturer. Via 

kontakt med chef upprättades således ett samtycke till att utföra intervjuer på ett företag i 

Mellansverige. Kontakt upprättades via mail där missivbrev presenterades. Efter godkännande 

att få utföra intervjuer upprättades en första intervju detta för att sedan fortsätta med övriga 

anställda tills alla på företaget blivit intervjuade. Intervjuernas längd varierade mellan 30-50 

minuter. Intervjuer utfördes i ett konferensrum på företaget enligt respondenternas önskemål 

samt för att göra det så smidigt som möjligt för deltagare. Intervjuerna spelades in och 

presenterade efter transkribering en text som kunde tolkas för att slutligen finna studiens 

resultat. Det transkriberade materialet uppkom till ungefär 85 sidor. Anteckningar valdes bort 

under intervjuerna då studien endast uppgjordes av en undersökningsledare varpå det ansågs 

som mer viktigt att vara deltagande i samtalet genom ett gott lyssnande. Ett aktivt lyssnande 
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kunde leda till bättre följdfrågor och en dialog, något som ett potentiellt antecknande hade 

förhindrat. Istället fokuserade intervjuerna på att förmedla så goda frågor som möjligt för att 

sedan kunna transkribera en mer väl genomförd intervju. Vid intervjuernas start informerades 

respondenterna att de inte skulle bli igenkända i det de uttalade vid intervjuerna och att de 

självklart fick ta del av studiens resultat om de så önskade. Respondenterna fick också veta att 

det endast var undersökningsledaren och dennes handledare som skulle ta del av det 

transkriberade materialet och att allt material skulle förstöras så fort uppsatsen var godkänd. 

Transkribering av intervjuer skedde sporadiskt men så fort som möjligt, detta för att inte 

stapla upp materialet utan för att snarare kunna beta av dem en efter en medan de var färska i 

minnet. Studien kommer inte presentera enskilda citat utan snarare gemensamt uttalade citat, 

detta då de enskilda citaten kan anses bräcka anonymiteten hos deltagarna då urvalet i denna 

studie innebar intervjuer från alla anställda inom en organisation.Studien strävade efter att 

erhålla en konfidentialitet och inte anonymitet då det inte ansågs som möjligt att kunna 

erbjuda deltagarna full anonymitet. Deltagarna behandlas konfidentiellt i den mån att studien 

konstant strävade efter att göra deltagare icke igenkända och att inte lägga fram sådan 

information som kunde bräcka deras identitet. Materialet som insamlades var bara tillgängligt 

för undersökningsledaren för studiens ändamål. Studien kan argumenteras som konfidentiell i 

den utsträckning att undersökningsledaren strävade efter att skydda deltagarnas integritet men 

kan dock inte anses anonym eftersom studien var en totalundersökning där alla deltog, och 

därför var deltagarna medvetna om vilka andra personer som deltog i studien.   

 

 

Databearbetning 

 

Intervjuerna presenterade efter transkribering en text som forskaren kunde tolka och finna 

studiens resultat ur. Att tolka det transkriberade data innebar ett pendlande mellan forskarens 

förförståelse och den insikt som fanns i intervjuernas utsagor. Förståelsen kring 

organisationskulturen adderades med nya delar som gav en större helhetsbild kring vad 

organisationskulturen innebar för företaget. En helhetsbild formades olik den initiala 

förförståelsen baserad på de delar som det transkriberade tolkade materialet erbjöd. 

Gemensamma utsagor som fanns i transkriberingen tematiserades och formade tillsammans 

delar av resultatet. Studien presenterar de teman som formats till resultat via beskrivningar av 

teman för att sedan härleda mot studiens huvudtolkning. Tolkningen av materialet utgick från 

tre processer: 

Steg 1: Sålla bort irrelevant text som inte hör till studiens intressepunkter. 

Steg 2: Samla gemensamma citat som pekar på egenskaper av teman utifrån studiens 

frågeställning. 

Steg 3: Forma teman efter dessa gemensamma citat och egenskaper som svarar på studiens 

frågeställning. I detta avslutande steg lästes teman och deras egenskaper om igen för att se att 

de verkligen kunde återspegla det som sagts under intervjuernas gång och för att 

tolkningsmisstag inte uppstått. Forskaren försökte höja dennes tolkningar till nya 

abstraktioner via en totalisering och argumentera för temans trovärdighet (Ödman, 2007). 

Totalisering och abstraktion erhöll forskaren med ett övergripande tema och med det studiens 

huvudtolkning, detta via en förhöjning av de initiala teman som tolkandet erbjudit. Denna 

huvudtolkning har funnits via en sammansättning av temans betydelse varpå en förståelse av 

dessa har skapat denna studies huvudtolkning som kretsar kring en delaktighet i upplevelse av 

ansvar och engagemang för organisationskulturens skapande och synliggörande. 
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I tabellen nedan beskrivs undersökningsledarens tolkningsarbete och hur gemensamma 

utsagor av data kunnat formas mot ett resultat. De gemensamma utsagorna har bestått av 

meningsbärande enheter, information som varit av betydelse för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. De utsagor som sedan funnits liknande varandra har format kategorier. 

Kategorierna har tolkats och genom abstraktion pekat mot de teman som framgår nedan. 

Dessa teman står som en del av studiens resultat och leder tillsammans mot studiens 

huvudtolkning som pekar på att organisationskulturen skapas genom en delaktighet i 

upplevelse av ansvar och engagemang. 

 

Tabell 1 

Resultatets tolkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat som har framkommit ur respondenternas 

uppfattningar av hur organisationskultur skapas och synliggörs. Via semistrukturerade 

intervjuer och en hermeneutisk tolkningsprocess har tre teman utformats som tillsammans 

skapat en huvudtolkning. Dessa teman är Kamratskap och uppoffrande, Avslappnade 

strukturer av öppenhet, och Enad Passion. Dessa teman formar efter abstraktion och 

totalisering i likhet med den hermeneutiska tolkningsprocessen en slutgiltig tolkning: 

Delaktighet i upplevelse av ansvar och engagemang.  

 

 

 

 

Meningsbärande enheter Kategorier Tema 

Gemensamma utsagor - Hugga i för varandra 

- Trivselskapande 

- Arbeta utifrån en 

trivsel 

-Kamratskap och 

uppoffrande 

Gemensamma utsagor - Öppenhet 

- Flexibilitet 

- Vara med och påverka 

- Avslappnade 

strukturer av 

öppenhet 

Gemensamma utsagor - Arbeta med sitt intresse 

-  Intresse som 

drivmedel 

- Delade intressen  

- Främjar  motivation 

- Enad Passion 
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Kamratskap och uppoffrande 

Detta tema har pekat på en kamratliknande arbetsplats där medarbetarna ställer upp för 

varandra. Inom organisationen är man schysst och bidragande för att underlätta varandras 

arbete. Detta kamratskap stärks då kollegorna umgås med varandra via aktiviteter eller via 

deras dagliga interaktioner på arbetsplatsen. Via ett kamratskap och uppoffrande beteende 

stärks även kamratskapet och via kamratskapet främjas det uppoffrande beteendet som 

kollegorna tycks inneha. Att organisationen främjar kamratskapet via aktiviteter gör att man 

blir en stark enhet där man kan jobba utifrån en trivsel av att vara med varandra och inte bara 

arbeta för arbetandets skull. Kamratskapet tycks skapa en familjär känsla där 

kommunikationen blir högt i tak och där man inte tvekar att nyttja varandras kompetenser och 

förmågor. Detta kamratskap kan ses likt ett kretslopp i dess upprätthållande då det ständigt 

främjas via aktiviteter och att kollegorna ställer upp för varandra, och på så vis upprätthålls.  

 Arbeta utifrån en trivsel. "De som jobbar här är trevliga, schyssta personer”. I denna 

kategori finner undersökningsledaren en kamratliknande stämning mellan kollegorna. 

Respondenterna berättade hur de umgås tillsammans och genomför olika aktiviteter, även på 

fritiden. Man har specifika dagar under veckan där man gör roliga saker tillsammans och där 

man uppmuntrar ett mer skojfriskt humör sinsemellan. "Vi gör ju lite trevliga saker som kick 

off och sen har vi ju trevlig fredag en gång i månaden, och då typ, ah vid 16tiden så slutar vi 

jobba sen så har vi som ett måndagsmöte fast med mer fredagsfeeling, man tar nån bärs och 

snackar om allt som är på tapeten". Det framkommer att detta kamratskap uppenbarar sig 

även på arbetstid och att arbetet inte blir lidande av detta utan snarare främjande, roligare. 

Detta kamratskap följer medarbetarna i deras vardagliga arbete och tycks även påverka 

kollegornas indirekta vilja att hjälpa varandra i deras arbete. Det är via kamratskapet som en 

uppoffrande attityd tycks framkomma. 

 Hugga i för varandra. "Ingen har inställningen att man inte hjälper till, det skulle vara ett 

problem, alla hugger i för varandra". Inom denna kategori fanns mycket data till hur 

kollegornas inställningar kretsar till ett kamratskap och uppoffrande beteende. De anställda 

upplevde delade värderingar om att hjälpa varandra och att förebygga stress genom att 

underlätta sina kollegors arbete, ställa upp för varandra. "Folk rycker in lite där de behövs, 

man gör lite det man tycker är kul och hjälper till på de områden där det behövs extra. När 

något blir jättestressigt eller alldeles för mycket då kan man alltid få hjälp av någon annan, 

eller att alla försöker alltid hjälpa till där det går och det, det är jättemycket värt tycker jag, 

när det blir alldeles för mycket ansvar för en person själv". Respondenterna pekar på detta 

kamratskap och uppoffrande som en grundstomme inom organisationen då det tycks stärka 

kollegornas band mellan varandra samtidigt som det är nyttigt för organisationen i sig, då 

denna uppoffrande inställning gör att uppgifter blir avklarade. Intervjuerna pekade vidare på 

att denna inställning var så pass viktigt att man inte skulle passa in om man inte delade den.  

 Trivselskapande. ”Vi gör roliga saker tillsammans, för ett tag sen var vi och spelade 

krocket”. Detta kamratliknande beteende tycks vara återkommande inom organisationen och 

något som man upprätthåller. Kategorin beskriver hur kamratskapet gör att personalen trivs 

bättre och att det blir roligare att jobba, en mer trivselskapande arbetsplats formas. "Nej men 

det är ju mer som ett gäng kompisar, det blir inte så här att du jobbar för någon anonym 

person på något kontor så". Organisationen tycks inneha en god stämning som grundar sig i 

kollegornas kamratskap. Att kollegorna sedan ställer upp för varandra gör att man också 

känner ett stöd och upplever att man kan luta sig mot sina kollegor vid behov, något som 

också kan tänkas stärka organisationens relationer då stödet kan resultera till ett stärkande av 

relationer och ett mer trivselskapande klimat. 
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Avslappnade strukturer av öppenhet 

Temat beskriver hur de lösa strukturer som finns inom organisationen tycks vara en 

bidragande faktor att skapa den öppenhet som organisationen präglas av. Med de mer lösa 

strukturerna tycks individen få träda fram mer då man själv har möjlighet att vara med och 

påverka och be om ansvar inom områden som kanske i en mer fast struktur hade varit låsta. 

Dessa avslappnade strukturer av öppenhet gör att personalen lyfts fram och att personalen 

tillåts vara med och skapa organisationen mer än att det skulle vara organisationen som skapar 

dem. I en sorts symbios till kamratskapet så kan individen få ta mer ansvar om den upplever 

sig vilja detta. Strukturerna gör att personalen vågar träda fram och be om ansvar eller nya 

uppgifter som den upplever sig vilja ha.  

 Flexibilitet. ”Vi har inga satta rutiner direkt, det är rätt så flexibelt”. Denna kategori 

finner att organisationen präglas av lösa rutiner och en stor flexibilitet. Förutom vissa fasta 

möten i starten av veckan finns inga direkta strukturer som kollegorna behöver förhålla sig till 

utan man arbetar med de projekt som är aktuella och rör sig mellan skrivbord vid behov av 

feedback från kollegorna. Organisationens strukturer kan således framstå som lösa men inom 

dessa lösa strukturer finner man ändå genomföranden av projekt och goda slutresultat i 

organisationens arbete. ”Ibland kanske man kommer in vid 10 men då sitter man ju och 

jobbar längre sen också”. Med flexibiliteten kommer också ett ansvar som uppenbarar sig 

hos respondenterna. Det finns en stark medvetenhet om att dessa lösa strukturer också innebär 

ett ansvar hos en själv som medarbetare. "Jag tycker om att jobba liksom, ibland kan jag 

jobba över flera timmar men sen så är det ju skönt att gå hem tidigare när jag inte har något 

att göra, lite frihet under ansvar, allting ska ju bli gjort liksom, om jag inte gör mina 

uppgifter så märks det ju tydligt". Man är fullt medveten om att det finns ett jobb som man 

måste utföra och att man måste genomföra sina uppgifter trots att det finns en flexibilitet till 

hur man lägger upp sin tid till att få uppgifterna utförda. Dessa flexibla strukturer är något 

som flera anställda kan nyttja när de känner att de behöver det, något som tycks skapa en mer 

välmående och bättre fungerande personal samtidigt som det tycks ligga i enlighet med 

kollegornas kamratskap och schyssta stil. 

 Vara med och påverka. ”Det finns en möjlighet till att utvecklas och få ta nytt ansvar”. 

Organisationen präglas av en öppenhet i form av utveckling hos personalen. Man erhåller 

system som gör att man uppmuntrar kollegorna till utveckling av deras kunskaper samtidigt 

som man pekar på utveckling som något roligt och inspirerande. "Vi tror mer på 

multitalanger, mer generalister än specialister. En tanke är att man får utveckla och hitta det 

som man tycker är kul i uppgifter som man kanske inte brukar ha, att man liksom får testa nya 

grejer och utvecklas mer". Kategorin beskriver hur organisationen innehar värderingar som 

innebär att man vill att kollegorna ska lära sig nya skickligheter, detta för att organisationen i 

sig ska växa med dess personal och deras nya kunskaper, samtidigt som personalen inte ska 

låsa fast sig i sin nuvarande uppgift. Man uppmuntrar personalen att vara med och bestämma i 

projekt och försöker fördela uppgifter efter intressen varpå arbetet tycks bli mer intressant för 

individen samtidigt som man lär sig nya kunskaper som kan följa med in till nästkommande 

projekt.  

 Öppenhet. "Man är med i allting och det är lätt att interagera och ta emot och ge feedback 

till varandra". Kategorin förklarar att det är en relativt gränslös organisation där man tar del 

av varandra och varandras arbete. Att arbeta inom organisationen innebär inte att man endast 

arbetar med sin uppgift utan att man också är en del av de andras arbete, samt innehar 
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möjligheter till att påverka helhetsbilden. "Man får inte vara liksom för fyrkantig, att man 

bara gör det som står i anställningsavtalet, man behöver ha ett mer öppet sinne än så". 

Organisationen präglas av en öppenhet som tycks gynna personalen och organisationens 

strukturer. Deltagarna beskriver att öppenheten är ett sorts tillåtande som främjar deras arbete 

och gör att man vågar testa nya saker och diskutera dessa med sina kollegor i form av 

feedback och konstruktiv kritik.  

 

Enad passion 

Organisationen genomsyras av en enad passion för det innehåll som arbetet man utför faktiskt 

innebär. Detta tema pekar på en passion för arbetet som gör att man trivs att arbeta och som 

leder till en motivation mot sitt arbete. Att arbeta med sitt intresse gör att respondenterna 

lägger extra vikt i arbetet då det återspeglar deras faktiska intresse varpå man vill göra ett bra 

jobb, dels för organisationen men också sig själv. Mycket av det kamratskap som funnits har 

att göra med att kollegorna delar samma intressen vilket gör att kamratskapet främjas. 

Individerna som arbetar kan tyckas vara liknande varandra då de känner igen varandra i deras 

gemensamma intresse som också företaget arbetar kring. Mycket av den energi som 

personalen lägger ner på jobbet härstammar från deras passion för sysslan, detta är något som 

sedan syns inom organisationen genom hårt arbete och ett gemensamt ansvar för arbetet.  

 

 Arbeta med sitt intresse. ”Vi älskar och brinner för det vi gör”. Kategorin beskriver att 

respondenterna har en innerlig passion för det de jobbar med. Denna passion gestaltar sig 

mycket i personalens inställning till arbetet och gör att de kan känna en stolthet för 

organisationen de jobbar för. "Jag tror att många yrken bygger på den där hej jag måste ha 

en lön, men jag tror inte att någon arbetar så här, det hade varit ganska sorgligt, det är svårt 

att ligga på någon slentrian, att man bara skulle jobba för cash". Att arbeta med sitt intresse 

gör att personalen jobbar hårt inom projekten och tar på sig ansvar som kanske inte är helt 

nödvändigt men som stärker slutresultatet av arbetet. Passionen för arbetet gör att det blir 

roligare att arbeta och man kan också dra kopplingar till kamratskapet även här. Det kan antas 

att kamratskapet existerar mycket på grund av denna delade passion och att det också 

upprätthålls via passionen för jobbet.  

 Främjar motivation. ”Man förväntas lära sig när man kommer in här som ny”. Passionen 

tycks vara en del av den strukturella ordningen som existerar inom organisationen. När en 

nyanställd kommer in på organisationen är det inte efter tydliga strukturer som man lär sig sitt 

arbete utan av sitt eget engagemang som man förväntas arbeta och lära sig sin yrkesroll inom 

organisationen. "Man vill ju inte lämna något som man inte blir nöjd med. Så ofta blir det ju, 

eller jag blir kanske inte nöjd varje gång så då skulle jag gärna sitta några veckor till med 

uppgiften, sen kanske det inte alltid finns tid för det". Kategorin pekar på passionen som ett 

drivmedel till att hålla ihop organisationen i en annars relativt strukturlös arbetsplats. 

Passionen gör att individen vill saker och att man väljer att jobba hårt i projekt, att man 

tillsammans med kamratskapet ställer upp för varandra. Det tycks vara så att passionen 

möjliggör en relativt icke-strukturerad organisation då den främjar kollegornas motivation till 

eget ansvar varpå strukturer kan upplevas som tämligen onödiga.   

 

 Intresse som drivmedel. ”Organisationen kretsar kring ett intresse”. Kategorin beskriver 

hur passionen som existerar inom organisationen ursprungligen kommer från ett intresse till 

de sysslor man utför på arbetet. Det kan tänkas te sig naturligt att man arbetar hårt när man 

jobbar med sitt intresse och att man gärna lägger extra kraft på arbetet då det innehar de 
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aspekter av livet som man själv tycker är roliga, intressanta. "Man är ganska så munter till det 

man gör, sen tror jag att, vad ska man säga, att det skapar ju en hel del pepp liksom, att man 

har en bra inställning till det man gör." Man kan anta att man lägger ner extra kraft vid yrket 

då det återspeglar ens egna kunskaper om området och att det upplevs viktigt för individen 

själv då man arbetar med sitt intresse och passionsområde.    

 Delade intressen. "Alla som jobbar här har kommit in via sitt intresse, och liksom är 

egenlärda ". Individerna inom organisationen delar alla ett intresse för det de arbetar med. 

Kategorin beskriver hur intresset tycks sträcka sig utöver själva organisationens strukturer och 

är också det som bidragit till att man blivit anställd inom organisationen. "Alltså man vill 

skapa något annorlunda, och vill göra det jävligt bra, och alltid prestera över vår egen 

förmåga, det är lite det som är vi". Då medarbetarna delar samma intresse tycks de även 

kunna höja varandras ambitionsnivåer i ett konstant bekräftande av det man faktiskt gör. Då 

de anställda har ambitioner och mål kan de via utbyten av andra som delar samma intresse få 

ut mer än om man inte hade delat intressen.     

   

   Huvudtolkning 

 

Studiens syfte har varit att undersöka hur organisationskultur skapas samt hur den synliggörs 

inom organisationen. Tre teman har utvunnits Kamratskap och uppoffrande, Avslappnade 

strukturer av öppenhet, och Enad Passion. Med en förståelse för dessa teman drar studien 

huvudtolkningen att det är Delaktighet i upplevelse av ansvar och engagemang som är den 

primära, övergripande tolkning som framkommer i skapandet och synliggörandet av 

företagets organisationskultur. I detta finner vi en familjär organisation som är byggd på en 

passion och där passionen tycks skapa ett kamratskap med avslappnade strukturer. Dessa 

teman leder till att personalen väljer bära ett ansvar och engagemang då de innehar byggstenar 

som leder till en vilja av ansvarstagande och engagemang. När individen upplever sig vara 

omgiven av kollegor som den uppskattar arbetar den hårt och strävar efter det hårda arbetet 

och utvecklingen av organisationen i en sorts delaktighetsupplevelse, inte bara för sig själv 

utan även för organisationen som helhet. Individen upplever att den bryr sig om 

organisationen för den känner sig som en del av organisationen och det organisationen står 

för. Istället för att endast bry sig om sitt eget arbete skapar dessa teman de medel som gör att 

individerna kan förenas och samlas i en Delaktighet i upplevelse av ansvar och engagemang 

för organisationen som helhet. Individerna känner en delaktighet i upplevelsen något som 

denna studie finner som skapande till organisationskultur. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Huvudtolkningens framkomst. 

Delaktighet i upplevelse av ansvar och engagemang 

Kamratskap och offrande Enad Passion Avslappnade strukturer av öppenhet 
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I figuren ovan ser vi hur teman leder till huvudtolkningen Delaktighet i upplevelse av ansvar 

och engagemang. De har en direkt påverkan och leder till att individen upplever det ansvar 

och engagemanget som studiens huvudtolkning innebär. Studien finner att 

organisationskulturen har formats genom vänskapsliknande band mellan kollegorna och 

öppna strukturer som främjar ett deltagande från personalens sida. Detta tycks leda till att 

företagets skapande av organisationskultur kommer från en delaktighet i upplevelsen av 

ansvar och engagemang. Organisationskulturen skapas och synliggörs kring denna delaktighet 

i upplevelse av ansvar och engagemang och det är också detta tema som gör att kollegorna 

kan befinna sig i en organisationskultur där värderingar om engagemang samt ett ansvar står 

som grundpelare. Studien har funnit att en stor del av formandet av en organisationskultur 

innebär att skapa en arbetsplats som gör individen delaktig av något, där den kan känna ett 

ansvar och engagemang för organisationen i helhet, där man kan göra saker för företaget och 

inte saker vars innebörd bara präglas av det man är anställd för.     

 

    Diskussion 

 

I detta avsnitt presenteras studiens diskussion. Avsnittet behandlar studiens resultat i relation 

till tidigare forskning samt en metoddiskussion och förslag till vidare forskning.  

 

Resultat i relation till tidigare forskning 

Denna studie har funnit kopplingar till teorier om individens socialisationsprocess. Studien 

påvisade att man upprätthåller delaktigheten av ansvar och engagemang genom att 

upprätthålla den genom diverse handlingar, detta i likhet med hur socialisationsprocesser sker 

på arbetet (Feij, 1998). Nifadkar och Bauer (2016) menade att socialisationsprocessen bidrog 

med en motivation till varför man arbetade, något som även går att se i delaktigheten av 

ansvar och engagemang som denna studie kunde finna. Socialisationsprocessen kan i denna 

studie ses som en inledande, förutsättande process av organisationskulturens skapande då det 

innebär en strävan av en infunnen roll inom organisationen (Zhang et al., 2014). 

 I likhet med Chatman et al., (2014) studie om organisationskulturens bidragande 

ekonomiska vinning finner denna studie aspekter som kan tänkas förklara fenomenet. Denna 

studie pekar på delaktigheten i upplevelsen av ansvar och engagemang och menar på att den 

ekonomiska vinningen kan komma från att individen tenderar att gör ett bra jobb då den 

upplever engagemang och ansvar för sitt arbete. I likhet med Boyce et al., (2015)artikel om 

hur den starka organisationskulturen ökade en bilförsäljares försäljning kan alltså en potentiell 

förklaring ges att arbetarna möjligtvis upplevde ett engagemang och ansvar för organisationen 

varpå en ökad försäljning av bilar kom som följd. En annan bidragande faktor av kulturen 

syftar till Naqshbandiet al., (2015) studie om innovation och hur organisationskulturen kan 

stärka innovation. Denna studie bidrar med förklaringen att individen upplever ett intresse för 

organisationen genom ett ansvar och engagemang varpå innovationsdrivkrafterna kan tänkas 

öka. 

 Det som denna studie har funnit kring att skapa organisationskultur tycks också vara en 

byggsten i det organisationella medborgarskapet och man skulle kunna argumentera att 

upplevelsen av ansvar och engagemang som denna studie finner i skapandet av 

organisationskultur också har en stark inverkan på hur det organisationella medborgarskapet 
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ser ut. I Lam et al., (2015) studie om hur organisationellt medborgarskap påverkar individens 

energi finner man att den generellt gör att individen kan avsluta dagen med energi och att man 

upplever engagemang för arbetet om man innehar det organisationella medborgarskapet. 

Denna studie har funnit att även engagemanget för sitt arbete påverkar organisationskulturen 

och att det tycks vara en stark faktor för att individen ska uppleva sig som en del av 

organisationen. Astakhova (2015) finner i sin studie att delade kollektiva värderingar gör att 

individer engagerar sig mer i det organisationella medborgarskap vilket kan knytas till de 

byggstenar av organisationskulturen som denna studie har funnit. Då skapandet av 

organisationskulturen följdes av ett engagemang och ansvar för organisationen och sitt arbete 

kan även Astakhovas (2015)  slutsats potentiellt antas; att det organisationella 

medborgarskapet även ökade. 

 I likhet med Chen et al., (2002) kan man även se hur relationernas band har en stark 

koppling till organisationens välmående. I denna studie finner vi ett engagemang för arbete 

med mycket grundat i relationerna på arbetsplatsen så som Chen et al.,(2002) beskriver i sin 

studie. Det går att diskutera huruvida man upplever ett organisationellt medborgarskap och 

även om det inte var det studien primärt undersökte kunde man ändå uppleva aspekter av detta 

genom det upplevda ansvaret medarbetarna kände för  organisationen. Organisationen 

präglades av öppna strukturer där ledaren strävade efter att få med medarbetarna vilket tycktes 

resultera i den delaktigheten som framkom i studiens resultat. Överlag kan man instämma i 

Koning och Kleefs (2015) teser om att ledarskapet har en betydelse på det organisationella 

medborgarskapet och att medarbetaren tar åt sig mer av ledaren om man som ledare förmedlar 

korrekta genuina känslor. Studien finner en öppenhet och nära kopplade relationer varpå ett 

organisationellt medborgarskap möjligen skulle kunna existera, dock kan inget tydligt svar 

ges då det inte var studiens primära fokus. 

 Organisationen som undersökts har bestått av medarbetare med starka relationella band 

som varat under en relativt lång tid. I likhet med Gao-Urhahn et al., (2016) kan vi anta att den 

affektiva anknytningen till organisationen upplevs som stark inom organisationen då många 

av de intervjuade har arbetat länge inom organisationen. Intressant att diskutera är även hur de 

mer nyanställda påverkas av de längre anställdas affektiva anknytning till organisationen, ifall 

de i likhet med Foulk et al., (2016) studie blir smittade av dessa individers beteenden som är 

kopplat till den affektiva känslan för organisationen. Så som (Cramm et al., 2013) menar 

bidrar en stödjande miljö till en trivsel inom organisationen och det går att spekulera att de 

mer affektiva anknutna medarbetarna fungerar som stöd till de mer nystartade medarbetarna 

varpå möjligtvis deras affektiva känslor till organisationen smittar av sig, genomsyrar 

organisationen (Foulk et al., 2016). 

 Denna studie kan kopplas till Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll-, stödmodell på 

det viset som organisationens strukturer är uppbyggda. Studien finner främst stödet från 

kollegor som en stor del i individens välmående. I intervjuerna framkommer att man är som 

en familj inom organisationen och hjälper varandra i deras arbete även om det kanske inte är 

ens arbetssyssla. Detta lindrar potentiellt individens stressupplevelse och främjar den typ av 

kontroll som Karasek och Theorell (1990) beskriver i sin modell. Arbetet inom denna 

organisation lyser igenom som ett mer kollektivt ansvar där man arbetar tillsammans igenom 

sina mål via ett samarbete. Det ter sig som att målen styr arbetet varpå individerna tycks 

kunna få ett avslut på arbetet och inte bli överväldigande av deras arbete likt 

Muller et al., (2016) studie om det målfokuserade arbetet.   

 I studien finns fler erfarna arbetare och ett fåtal nyanställda arbetare. Det blir således 

intressant att titta på socialisationen till arbetsplatsen. I Korte et al., (2015) studie talar man 

om socialisationsprocessen som en automationsliknande process som förbises av de mer 

erfarna något som kan upplevas problematiskt. Tang et al., (2014) menade vidare att individen 

har ett mer proaktivt eget ansvar att lära sig. Dessa båda teser går att diskutera inom ramen av 
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denna studie då en stor del av de anställda varit på arbetsplatsen en längre tid och där de 

nyanställda endast var ett fåtal. I studien framkom dels att man förväntades vilja lära sig då 

man arbetade med en passion och även att denna passion kunde driva den nyanställda till att 

skapa sig relationer till kollegor via frågor präglat av nyfikenhet från passionen till arbetet. 

Dessa relationer blev sedan till mer stöttande pelare. I grunden finner denna studie att 

socialisationsprocessen skedde relativt automatiskt men att passionen för arbetet som den 

nyanställde upplevde också grundade för en mer lyckad socialisationsprocess. 

 Slutligen pekar studiens huvudtolkning på ett innehåll av kulturens tre fragment (Schein, 

2010), och man kan argumentera att delaktigheten i upplevelsen av ansvar och engagemang är 

de underliggande antaganden och värderingar som Schein (2010) menar finns inom 

organisationskulturen. Studien har funnit dessa som icke-objekt snarare något som inte går att 

ta på men än dock existerar inom organisation och skapar organisationskulturen, detta i likhet 

med Scheins (2010) tes om kulturens fragment. Studien ser delaktigheten som funnits som ett 

överliggande abstrakt som konstant finns närvarande och utgör, skapar organisationskulturen. 

I likhet med Ravashi och Schultz (2006) studie om organisationskulturens roll vid 

identitetshot kan denna delaktighet ses som en aspekt av de skydd som organisationskulturen 

bidrar med under hot mot organisationen. Upplevelsen av delaktighet i ansvar och 

engagemang skapar en sorts enad organisation som står rak mot de signaler om utmaningar 

och hotelser som organisationen kan möta. Det kan antas att delaktigheten i upplevelse av 

ansvar och engagemang gör att man bemöter problem tillsammans och genom 

åstadkommande kontinuerligt upprätthåller organisationskulturen, samt stärker denna kultur 

(Ravashi & Schultz, 2006). Delaktigheten är troligen svår att ändra då den är med och skapar 

och synliggör organisationskulturen i ett kontinuerligt upprätthållande av hur man är inom 

organisationen och i likhet med Schein (1990) teser om underliggande antaganden kommer 

troligen inte heller dessa mer omedvetna antaganden om delaktighet försvinna då de snarare 

tycks stå som en orubblig stomme som utgör organisationskulturen, än som den ytliga 

aspekten av kulturen som vi kan se utan vårt förstoringsglas. 

 

 

Metoddiskussion 

 
Studien har använt sig av en hermeneutisk tolkningsprocess där semistrukturerade intervjuer 

användes för att erhålla data. Urvalet består av ett totalurval där samtliga tolv personer på ett 

företag i Sverige har intervjuats. Ett antal etiska överväganden har applicerats i denna studie. 

Då studiens frågeställning var riktad mot en mindre organisation innebar också urvalet att en 

totalundersökning utfördes på ett företag där alla som jobbade var delaktiga och blev 

intervjuade. Med detta i åtanke insåg undersökningsledaren att en total anonymitet inte gick 

att uppnå då man arbetade i grupper på kontoret och att de som försvann för att bli intervjuade 

skulle bli saknade. Anonymiteten var också svår att uppnå ifall enskilda citat skulle 

presenteras i resultatet då det fanns möjligheter för medarbetarna att känna igen individens 

sätt att tala genom de utskrivna citaten. Detta ledde till att undersökningsledaren beslutade att 

inte nyttja enskilda citat utan istället fokusera på gruppcitat, det vill säga citat där individer 

yttrade liknande meningar. Detta stärker inte bara uppsatsens etiska perspektiv utan även 

studiens vikt då resultatet bygger på gemensamt byggda meningar. Studiens teoretiska ansats 

fokuserades till att samla en grundläggande förståelse för de fenomen som präglade området 

som studien skulle träda in på varpå det låg ett stort fokus på forskning kring 

organisationskultur. Anledningen till att även undersöka arbetssocialisation och 

organisationellt medborgarskap var att det upplevdes nödvändigt för att kunna förstå hur 

organisationskulturen faktiskt skiljer sig och står ut från dessa, samt hur de potentiellt kunde 
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påverka varandra. Tillsammans med den tidigare forskningen kunde den teoretiska 

förankringen forma en klar bild över området som skulle studeras varpå goda frågor till 

intervjuer kunde formas. Intervjuerna var semistrukturerade och följdfrågor var inte ovanligt 

under intervjuernas gång, dessa frågor kunde ibland sväva iväg från ämnet men lät intervjun 

formas mot en konversation som forskaren upplevde som viktigt för att deltagare skulle känna 

sig trygga och därav våga utveckla sina svar (Patton, 2002). Hermeneutikens pendlande 

tolkningsprocess ledde till att studiens syfte kom att skiftas under tolkningsprocessens gång 

från att undersöka organisationskulturens roll i ett företag till att snarare se hur en 

organisationskultur formades, hur den synliggjordes. Den tolkade data erbjöd mer svar om 

detta varpå syftet skiftades åt det hållet istället för det förstnämnda. Studien har försökt att 

påvisa hur organisationskultur synliggörs och skapas rent generellt inom organisationer, 

huruvida den kan uttala sig om samtliga organisationer är en mer komplex fråga. Studien kan 

anses vara generaliserbar till de organisationer som omges av liknande strukturer men kan inte 

påvisa huruvida delaktighet i upplevelse av ansvar och engagemang är med och skapar, 

synliggör alla organisationskulturer. Då studiens har fokuserat på en organisation kan vi inte 

applicera vår studie och förklara att alla organisationer ser ut på detta viset. Det erhållna 

resultatet kan anses ge en inblick till hur organisationskulturen skapas och synliggörs i den 

undersökta organisationen men kan inte med full säkerhet uttala sig huruvida denna studies 

resultat skulle vara liknande i andra organisationer, övrig mer omfattande forskning skulle 

behövas för att göra sådana antaganden (Creswell, 2012). Att sedan tala om reliabilitet och 

validitet inom en kvalitativ ansatts kan anses problematisk då den hermeneutiska processen 

innebär en tolkning av data från studiens författare varpå den skulle potentiellt skilja sig från 

andra individers utförande av studien. Studiens validitet kan anses som god då vi finner 

resultat i hur organisationskulturen skapas och synliggörs inom organisationen, huruvida 

reliabiliteten anses som stark är däremot mer svårt att spekulera kring. Även fast 

intervjuguiden visserligen finns som mall kan vi inte undgå det faktum att individers 

tolkningar kan skiljas från person till person vilket gör reliabilitetens styrka mer komplex att 

bedöma (Creswell, 2012). 

 

Bidrag till fältet och förslag till framtida forskning 

Denna studies huvudtolkning har pekat på en delaktighet i upplevelse av ansvar och 

engagemang i skapandet och synliggörandet av organisationskultur. Studien bidrar med en 

närmare anblick på de byggstenar som organisationskulturen kan vara byggd på. Tidigare 

forskning om organisationskultur pekar på delade värderingar och normer som dessa stenar, 

medan denna studie menar att det finns ytterligare aspekter som bidrar till skapandet av 

organisationskultur och att det kan se olika ut från organisation till organisation, i detta fall 

mest huruvida delaktigheten ser ut i organisationen. Studien finner att delaktigheten 

upprätthåller och skapar kulturen då det får individen att uppleva ett engagemang och ansvar 

för organisationen vilket också är med och skapar, synliggör kulturen. Delaktigheten bidrar 

till att man faktiskt även kan dela normer och värderingar, de grundläggande premisser som 

organisationskulturen vilar på. Som nämnt i metodologiska diskussionen kan inte denna 

studie generaliseras till alla organisationer då den har undersökt endast en organisation medan 

alla organisationer kan se olika i aspekter så som storlek, strukturer. Ytterligare studier bör 

därför utföras för att se vilken roll faktorer som organisationens kontext, storlek har för 

delaktighetens betydelse. Hur skulle organisationskulturen och delaktigheten som denna 

studie funnit påverkar kultur; påverkas i en strikt strukturell, potentiellt hierarkisk 

organisation, kan man finna samma aspekt av delaktighet i organisationer som omges av 

andra typer av strukturer? Intressant skulle även vara att titta på subkulturernas existens i 
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mindre företag. Kan subkulturer existera i mindre organisationer, och vad händer då med den 

generella organisationskulturen? Slutligen kan det vara intressant att belysa vikten av 

organisationskultur och huruvida den är positiv eller inte för en verksamhet. I föreliggande 

studie anser deltagarna att kulturen är viktigt och något som knyter samman dem och skapar 

en gemenskap, men beroende på organisationskulturens byggstenar kan den se olika ut i andra 

organisationer, något som skulle kunna vara föremål för framtida studier om 

organisationskultur. Att se hur en mer destruktivt, oetiskt präglad organisationskultur 

påverkar organisationen och dess medlemmar skulle vara väldigt intressant och viktigt för 

framtida forskning.  
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   Bilaga 1 

 

1. Berätta lite om dig? Hur länge har du arbetat här?  

2. Hur ser din arbetsdag ut? Vilka arbetsuppgifter, rutiner har du?  

Organisationens helhet 

3. Hur börjar din dag på organisationen, ritualer? 

4. Vilka typer av människor jobbar här? 

5. Kan du känna igen mönster hos dina kollegor som gör dem till ”era” medarbetare? 

6. Tror du att man behöver vara på ett speciellt sätt för att passa in här? Om så, hur?  

7. Skiljer sig dessa från andra typer av människor, från arbetare på andra arbetsplatser? 

8. På vilket sätt kan man se dessa mönster? Varför tror du att det är så? 

9. Kan du se gemensamma drag hos dina kollegor som visar att ni är x-medarbetare? 

10. Identifierar du dig som en x-medarbetare? På vilket sätt? Hur påverkar denna 

identifikation ditt sätt att arbeta? 

11. Hur tror du en äkta x-medarbetare är till sättet? Beskriv… 

12. Känner du igen dig i din beskrivning? Varför? 

13. Hur tror du omgivningen tror att en x-arbetare är? Skiljer det sig från din tolkning? 

Avdelningar  

14. Hur är din avdelning uppbyggd? Antal personer, rutiner, ritualer? 

15. Vad kännetecknar din avdelning från andra avdelningar? Mönster… 

16. Hur upplever du de andra avdelningarna? 

17. Är du ofta i kontakt med andra avdelningar inom organisationen? 

18. Hur kommunicerar du med andra avdelningar? 

19. Skiljer sig kommunikationen mot hur du kommunicerar med de på din avdelning?  

20. Hur skiljer sig de andra avdelningarna från din egen avdelning?  

21. Vad gör din avdelning till din avdelning? 

22.  Vad finns det för gemensamt mellan de olika avdelningarna? 

Ritualer/ Rutiner 

23. Har ni några gemensamma rutiner för arbetsdagens start? Hur ser de ut? 

24. Hur ser det ut när det kommer in en nyanställd här? Vilka rutiner finns? 

25. Hur ser det ut när en kollega slutar här? Vilka rutiner finns? 

26. Hur ser det ut när en kollega fyller år här? Vilka rutiner finns? 

27. Hur ser mötena ut? 

28. Finns det specifika beteenden som inte är accepterat inom organisationen? 

29. Vilka beteenden uppmuntras på arbetsplatsen? Varför tror du att det är så? 

30. Synliggörs det på något vis att man arbetar här? Varför? 
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   Bilaga 2 

 

Hej! 

Mitt namn är Adam Merivirta och jag skriver just nu ett examensarbete i min sista termin på 

Magisterprogrammet Ledarskap och organisation på Mälardalens högskola. Jag skriver till er 

för att jag är intresserad att intervjua 12 individer inom er organisation från om 

organisationskultur. 

 

Organisationskultur syftar till en organisations vanor, formella som informella samt dess 

värderingar och normer som genomsyras över arbetsplatsen och kan gestaltas bland annat 

genom personalens beteende. Ni får givetvis få ta del av det slutliga resultatet av studien.  

Jag söker 12 intervjupersoner som kan tänkas vara intresserade att delta i studien. Intervjuer 

kommer ta ca 30-40 minuter och du som intervjuperson får bestämma lämplig plats. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan kunna skrivas ut i text av mig, detta för att 

kunna finna ett resultat i det insamlade intervjudata. Materialet kommer endast användas av 

mig och min handledare och ditt deltagande i studien kommer vara helt anonymt i uppsatsen. 

Efter uppsatsens godkännande kommer intervjumaterialet förstöras. Det är helt frivilligt att 

delta i studien och du kan själv välja att avbryta ditt deltagande i studien om så önskas, eller 

att hoppa över en viss fråga om du skulle uppleva den som svår eller obekväm. 

Hör av dig till mig via mail eller telefon om du önskar delta i studien eller vid eventuella 

frågor.   

 

Med vänlighälsning 

Student: Adam Merivirta   Handledare: Cornelia Wulff 

Telefon: 070-9989672   Mail: Cornelia.wulff@mdh.se 

Mail: adam.merivirta@gmail.com 
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”Not only what you’re hired for” 
A hermeneutic study on the creation and visibility of organizational culture 

Adam Merivirta 

From the outside and through the observer's eyes, the organization 

seems simple and easily predicted, but greater complexity emerges 

with further research. In this study, 12 semi-structured interviews has 

been conducted about the creation and visibility of the organization 

culture. Respondents told about their organization's culture by 

answering questions about the organizations structure, its departments 

and rituals, routines. After an hermeneutic process of interpretation 

three themes emerged: Friendship and sacrifice, relaxed structures of 

transparency, and unified passion. After totalization and abstraction, 

an enhancement of these themes, the study's main interpretation 

emerged which is the sense of participation in the experience of 

responsibility and commitment. The study finds different key aspects 

in the creation of an organizational culture but points to the sense of 

participation in the experience of responsibility and commitment as 

the most contributing to the creation of an organizational culture. 

Suggestions for further research is to look at the significance of 

participation, how would it be portrayed in a more structured, 

hierarchical structure. 

Keywords: Organization, culture, citizenship, socialization 
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