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Sammanfattning 
Tillsammans med ledningspersoner hos Munktell Science Park (som från och 
med nu kommer kallas MSP) ska jag titta på om organisationskultur är något vi 
kan påverka och då särskilt om det finns möjligheter att påverka MSPs 
organisationskultur. Idag finns det en etablerad värdegrund och 
varumärkesstrategi hos MSP och denna värdegrund ska ligga till grund för MSPs 
identitet.  
 
Alla som är hyresgäster hos MSP och som befinner sig inom kvarteret 
Munktellstaden har vid två tillfällen fått inbjudan till att delta i 
diskussionsbaserade workshops kallade Tankesmedjor. Ledningen1 vill att de som 
faktiskt ”är” bärare av deras värdegrund ska delta och påverka från första början.  
Dessa workshops har gett inputs till hur de som verkar inom MSPs väggar själva 
anser om sin nuvarande värdegrund och hur de ska arbeta för att gemensamt 
förändra denna. 
 
 Parallellt med utförandet av tankesmedjorna har en teoretisk referensram 
skapats. Denna referensram tar upp det som enligt litteraturen anses vara det 
mest grundläggande inom organisationskultur och fokus läggs även på hur och 
vad som påverkar vår organisationskultur. 
 
Tillsammans ska tankesmedjorna och den teoretiska referensramen ge en bild av 
hur MSP ska kunna påverka sin värdegrund och förändra sin identitet. 
 
Examensarbetet har resulterat i ett förslag till faddersystem som är en metod att 
arbeta efter för att på ett grundläggande sätt implementera och utveckla den 
värdegrund och identitet som finns hos MSP idag.

                                                
1 Ledningen vi syftar på detta fall är Thomas Karlsson och Stina Adolfsson Kiviaho 
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Förord 
Jag vill tacka mina handledare på Munktell Science Park Thomas Karlsson, Stina 
Adolfson Kiviaho och Sven Arrelöv på MDH för ert uppvisande av tålamod och 
intresse. Jag har er att tacka för att detta examensarbete finns till och än mer för 
att jag lyckats få det helt färdigställt. 
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Ordlista 
 

Förfäkta: Påstå. 
 
Hyresgäster: Samlingsnamn på de olika aktörer som verkar inom Munktell 
Science Park. 
 
Identitet: Företagsidentitet, inom företagsekonomin den totala mängden av ett 
företags utmärkande egenskaper. 
 
Image: Vanligen marknadens uppfattning av ett företag eller en 
produkt. 
 
Kultur: Har främst två betydelser; andlig (konstnärlig) odling eller socialt 
överförda levnadsmönster. 
 
Kulturutvecklingsprocessen: Samspelet mellan de tre faktorerna: människorna i 
organisationen, faktorer som bestäms utifrån samt de händelser, kriser, segrar 
och nederlag som organisationen upplever under sin livstid. 
 
Normer: Förväntade beteenden. 
 
Organisationskultur: Den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 
samverkar med varandra och omvärlden. (Henning bang, 1999) 
 
Profil: Det sätt på vilket ett företag vill uppfattas. 
 
Science park: Se www.munktellsciencepark.se Koncept -> Science park 
definition. 
 
Tankesmedja: Annat namn för workshop i detta examensarbete. 
 
Varumärkesstrategi: Att bygga, utveckla och vårda ditt varumärke 
 

Värdegrund: Teoretiskt begrepp om regler som skall styra mänsklig samverkan. 
 
Värderingssystem = En hierarkiskt ordnad samling värderingar
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1. Inledning 
MSP är en mötesplats eller krockplats där nya idéer och verksamheter möts för 
att hitta nya möjligheter. Här råder en öppenhet och vilja att utveckla sig själv 
och sin verksamhet som är unik. Det råder en kultur som andas framåtanda, vilja 
att utvecklas och av att vilja samarbeta. Ämnet kultur blev startskottet för detta 
examensarbete.  
 
Det jag vill se är om MSPs organisationskultur är något vi kan påverka och vad 
det finns för teori som kan ge oss stöd för att så är fallet.  
 
Jag vill även gemensamt med de hyresgäster som finns hos MSP se vad de har för 
tankar och idéer kring MSPs organisationskultur och hur de vill se den förändras. 
Detta arbete kommer i huvudsak bestå av en teoretisk referensram samt 
workshops utförda tillsammans med hyresgäster hos MSP. Detta tillsammans 
kommer visa på om det är möjligt att påverka MSPs organisationskultur och hur 
detta i sådana fall kan tänkas gå till. 
 
Idag består MSP av ungefär 70 olika verksamheter och uppemot 200 personer. 
Årligen genomförs ca 100 aktiviteter i form av föreläsningar, workshops, 
konferenser och utbildningar.2 
 
”Munktell Science Park hjälper presumtiva innovatörer och entreprenörer att gå 
från en idé till moget företag på ett snabbt och framgångsrikt sätt. Vi har 
inspirerande lokaler, kreativa kompetenser och erfarna stödfunktioner för att 
lotsa dig genom processen. Här finns näringsliv, kommun och akademin som 
stödjer dig med sitt kunnande, sina kompetenser och resurser. Alla 
kringaktiviteter spelar en central roll i detta. Munktell Science Park är en viktig 
neutral mötesplats och en inspirationsmotor för Eskilstunaregionen.” (Häfte s.6  
”making space for heroes”, 2009) 
 
MSPs organisationsstruktur ser ut på följande sätt: 
 

 
Figur 1. MSPs Organisationsstruktur. 

                                                
2
 För mer information om Munktell Science park : www.munktellsciencepark.se  

 
Board of directors 
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2. Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att redovisa teori kopplat till 
organisationskultur och då i synnerhet kopplat till vad vi kan göra för att påverka 
vår organisationskultur. Genom ett utbyte med hyresgästerna hos MSP se vad de 
anser om organisationskultur samt om de själva har idéer till hur MSPs kultur kan 
utvecklas.  
 
Målet är att den teoretiska referensramen samt utbytet med hyresgästerna ska 
kunna resultera i ett arbetssätt som ledningen3 hos MSP kan använda för att 
påverka sin organisationskultur. 
 

3. Projektdirektiv 
• Skapa en teoretisk referensram inom ämnet organisationskultur. 
• Tillsammans med hyresgästerna hos MSP som verkar inom 

Munktellstaden ha en eller flera workshops inom ämnet 
organisationskultur. 

• Leverera ett eller flera förslag om arbetssätt som ger ledningen möjlighet 
att påverka sin egen organisationskultur. 
 

4. Problemformulering 
1. Vilka faktorer är avgörande för en organisations kultur? 
2. Vilka faktorer är lättast att påverka, styra och kontrollera? 
3. Vilken organisationskultur vill MSP representera? 
4. På vilket sätt kan MSPs hyresgäster bidra till en sådan identitet? 
5. Hur kan en sådan identitet skapas och vidmakthållas hos MSP? 
 

5. Projektavgränsningar 
Utifrån de litteraturstudier och workshops som utförs ta fram en 
rekommendation för hur MSP på ledningsnivå kan jobba med att påverka sin 
organisationskultur. Få fram en mall eller ett arbetssätt som byggts upp med 
stöd från litteraturen samt de workshops som utförts. 
Detta arbete är begränsat till att rent fysiskt enbart innefatta MSPs två lokaler 
kring Munktellstaden. 

                                                
3 Ledning innebär i första hand de som är nämnda i organisationsschemat på sid. 5. 
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6. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer jag gå igenom den grundläggande teori om 
organisationskultur som enligt litteraturen är mest framträdande.  
 
De delar som kommer tas upp behandlar det som är kopplat till hur vi tänker, 
känner, hur vår omgivning påverkar oss och om ledare har särskilt goda 
möjligheter att påverka vår värdegrund och kultur. 
 
Jag kommer dock börja med att beskriva MSps värdegrund och vad den uttalat 
står för. 
 

6.1 Munktell Science Parks värdegrund 

MSP har redan idag en uttalad värdegrund och en riktning åt vart de vill med sin 
kultur. De har tidigare jobbat med sin varumärkesstrategi och detta går hand i 
hand med MSPs kultur. MSP säger bland annat att deras verksamhet ska präglas 
av följande tre punkter: 
 

- PASSION för goda idéer 
- AFFÄRSMÄSSIGHET i alla processer 
- FRAMTIDSMOD som stark drivkraft 

 
För att sätta deras tre värdeord i ett sammanhang: 
 
”Munktell Science Park är en mötesplats och inspirationsmotor för näringsliv, 

samhälle och akademi i samverkan - i Eskilstuna med omnejd. Vi erbjuder en 

fysisk miljö och intellektuellt utrymme för innovatörer att växa till framgångsrika 

entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet 

i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft.” 

Munktell Science Park – making space for innovators” (msp presentationsprofil 
09051) 
 
Betydelsen av “making space for innovators” är en viktig del av hur MSP vill se sig 
själva och hur de påverkar och vad de bidrar med till sin omgivning. Om vi bryter 
ned meningen blir betydelsen tydligare: 
 

- Making innebär ett aktivt och kontinuerligt skapande 
- Space innebär ett intellektuellt och fysiskt utrymme 
- Innovators innebär modiga personer som vill testa sina idéer och 

tillsammans med de som vågar stötta dem, skapa affärer. 
(MSP presentation ny logo 2009) 
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MSPs ledning har synsättet att alla involverade i MSP är hjältar och detta 
motiverar de på följande sätt: 
 
”Med sin kunskap och vilja att dela med sig har de möjlighet att påverka andra till 
framgång. De är en framgångsfaktor i sig och bland det viktigaste  
vi har att bygga vår verksamhet på. ” (msppresenteationsprofil 09051) 
 
MSP har tagit ett stort steg i arbetet med sin profil, image och identitet. MSP har 
skapat en företagsprofil som de vill jobba in gentemot sin image och identitet. 
Företagsprofil innebär hur ett företag/organisation vill uppfattas, image innebär 
hur företaget/organisationen faktiskt uppfattas och företagets identitet är 
företaget. Detta är en process som aktivt startats i samband med MSPs uttalade 
värdegrund. Processen kan förklaras på följande vis: 
 

 
Figur 2. Bildlig förklaring till processen Image – Identitet – Profil. 

 
Profilering är den process genom vilken företaget försöker få profil, identitet och 
image att överensstämma (bl.a. med hjälp av reklam). 
(2006-01-23 ,Nationalencyklopedin) 
 
MSPs lokal är en viktig del av MSPs organisationskultur. Lokalen4 är speciellt 
utformad för att vara en krockplats, få människor att mötas, optimera chansen 
att organisationer vågar ta klivet in i ett nytt spännande samarbete. 
 
 
 
 

                                                
4 Med lokal menas den lokal som är belägen på portgatan 3. 

 
Profil 

 
Image 

 
Identitet 
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6.2 De fyra kärnelementen 

I litteraturen är forskarna inte överrens om hur de ska beskriva kulturens 
innehåll, något vi dock kan säga är att de mest använda begreppen och som 
också kan anses vara de fyra viktigaste kärnelementen, är: 
 
Värderingar 
Normer 
Grundläggande antaganden 
Verklighetsuppfattningar 
(Henning Bang, Organisationskultur; 50) 
 
Värderingar 

Ett enkelt sätt att uttrycka vad värderingar står för är att exemplifiera vad någon 
av de mer framträdande forskarna anser. En definition som används är Geert 
Hofstedes (1980) som definierar värderingar som ”en bred tendens att föredra 
vissa tillstånd framför andra” och han hävdar att människan använder sig av 
”mentala program” för att orientera sig i sin omgivning.  
 
G. Hofstede har delat upp idén om mental programmering i tre steg, en klassisk 
triangel formulering. Den minst unika nivån kallas den ”universella nivån” och är 
gemensam för i stort sett alla människor, den innefattar människans biologiska 
operativsystem och innefattar mänskliga sätt att uttrycka sig på.  
 
Den kollektiva nivån är en nivå som inte är gemensam för alla i samma höga grad 
som den universella nivån. Under den kollektiva nivån hamnar vi människor som 
tillhör samma grupp eller kategori som en själv. I denna nivå finner vi exempelvis 
kulturella värderingar, språk, specifika sätt att uppföra sig på i en grupp m.m. 
Smalaste nivån finner vi i den individuella nivån, denna nivå har vi inte 
gemensam med någon utan innefattar enbart vår egen personlighet 
 

 
Figur 3. Mental Programmering. (Från Hofstede 2001) 

 
Förfäktade teorier och bruksteorier är något som Argrys och Schön (1978) tar 
upp och skiljer på inom en organisation. Förfäktade eller uttalade värderingar är 
något som vi aktivt påstår att vi tror på, är aktivt medvetna om och därmed 
följer/använder i vårt handlingsmönster 
Den här typen av värderingar kommer ofta till uttryck i företagens formulerade 
målsättningar, ledningsfilosofier och/eller visioner. 
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Bruksteorier är de värderingar som vi egentligen följer utan att vara medvetna 
om det. Bruksteorier är modeller, teorier och värderingar som verkligen ligger 
bakom de anställdas handlingar och kan sägas vara deras efterlevda värderingar 
och normer, något som oftast sker helt omedvetet.  
 
Hur organisationen belönar (både informellt och formellt), eller 
organisationsmedlemmarnas beteenden, ceremonier och ritualer i 
organisationen kan sägas vara bruksteorier. Ofta går dessa två stick i stäv med 
varandra, att det förfäktade värderingarna inte alls visar sig stämma när vi tittar 
på hur de efterlevda värderingarna är. Detta är något som ofta inte vill erkännas 
av organisationens medlemmar. Detta motpols förhållande gör det väldigt svårt 
att få ett bra underlag vid kartläggandet av organisationens värderingar då vi i 
det allra första skedet möts av de förfäktade värderingarna när vi pratar med 
medlemmar om vad de sätter högst värde på och vad som ligger högst på 
prioritetslistan. 
 
Det finns många företag inom det norska företagslivet som försökt styra kulturen 
genom att på ledningsnivå anta en uppsättning värderingar som de vill ska 
dominera inom den egna företagskulturen. Dessa nya grundvalar för företagets 
kultur framhävs sedan på ett finare papper, kanske ramas det till och med in, för 
att sedan skickas ut till de anställda. Även en uppföljning kring de nya 
värderingarna i form av seminarium etc. där ledningen trycker på hur viktigt 
dessa nya antagna värderingar är kan vara en del i ett led för att implementera 
dessa inom företaget. 
Det intressanta här är att dessa nya värderingar kanske inte alls efterlevs och styr 
medlemmarnas dag i organisationen men det är det ledningen vill och därför 
skickas dessa dokument ut och seminarier hålls för att öka chansen att det blir 
så. 
 
Henning Bang (2003;53) menar att detta sätt att försöka styra sina medlemmar 
är alldeles för lättvindigt och ytligt. Processen som gör att vi människor tar till oss 
nya värderingar är mycket mer komplicerad än så. I värsta fall kan sådana 
exempel på påtvingade värderingar som ovanstående exempel kring norska 
företag visar skapa motkulturer eller iallafall ett motstånd mot ett önskat 
kulturtillstånd. 
 
Ett bättre vis att skapa en ny värderingsgrund/företagskultur inom 
organisationen är att då istället att arbeta med de värderingar som verkligen 
finns inom företaget och styr människors beteende, nämligen de efterlevda 
värderingarna. 
 
Medlemmarnas efterlevda värderingar måste identifieras innan en diskussion om 
hur lämpliga de är kan komma till stånd. Om/när nya värderingar ska införas i ett 
företag räcker det inte med att vi berättar att så här ska det vara hädanefter. 
Utan det som behövs är att ledningen själv via konkreta handlingar och 
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beteenden visar att det är detta nya som gäller och att de kommer efterlevas och 
belönas beroende på om de följs av medlemmarna eller ej. 
En värdering kan sägas innehålla två grundkomponenter, en 
intensitetskomponent samt en riktningskomponent. När ett företag har en 
värdering inom något område. T.ex. att ”trygga människors miljö”, så innebär det 
att ”trygga människors miljö” har en viss betydelse för företaget.  
Värderingen kan ha en liten betydelse eller kanske betyda allt (intensitet) för en 
organisation. Värderingen kan också visa på vad företaget betonar, värdesätter 
och belönar. Därmed anger den frasen också en bestämd riktning för 
organisationsmedlemmarna. 
 
Rokeach (1976) skiljer ut fyra funktioner hos värderingarna, som första kan 
nämnas att de har en vägledande funktion dvs. hur vi ska förhålla oss i vissa 
situationer, vilken inställning vi ska ha i vissa avseenden, hur vi ska uppföra oss 
gentemot andra och hur vi ska utvärdera och bedöma, och när vi ska straffa oss 
själv eller andra.  Värderingsystem5 fungerar även som planer för konfliktlösning 
och beslutsfattande vilket hjälper oss att välja mellan alternativ, lösa konflikter 
och fatta beslut i en situation som rör flera motstridiga värderingar. För att ta ett 
exempel (hämtat ur Henning Bang:1999): 
 

- Om två av företagets värderingar är ”absolut ärlighet i affärer” och ”tjäna 
så mycket pengar som möjligt” kan konflikter uppstå om man ställs inför 
ett projekt med god lönsamhet, men som samtidigt är på gränsen till god 
affärsmoral. Detta problem löses om vi vet att företaget sätter ”absolut 
ärlighet i affärer” framför ”tjäna så mycket pengar som möjligt”.  

 
Den tredje funktionen är att värderingar och värderingssystem har motiverande 
funktioner vilket t.ex. innebär att om vi beter oss såsom överrensstämmer med 
värderingarna belönas vi med att nå det önskade sluttillstånd som värderingarna 
beskriver. 
Värderingar används även för att upprätthålla och öka vår självaktning genom att 
exempelvis rationalisera(tydliggöra) personligt och socialt oacceptabla 
handlingar. 
 
 Normer 
Normer kan delas in i kategorin medvetna normer och omedvetna normer. Dessa 
båda kategorier av normer påverkar hur medlemmarna i en organisation beter 
sig. När vi människor är tillsammans en viss tid så skapas det vissa förväntningar 
på varandras beteende, det är detta som kallas normer. Normer innefattar hela 
spektret av beteenden som förväntas, accepteras eller stöds av gruppen, detta 
oavsett om normen finns outtalad eller inte. Om vi inte följer dessa normer kan 
vi råka ut för sanktioner, men det fungerar även åt andra hållet, att vi 
uppmuntras att följa normerna och belönas därefter.  
 
Värderingar och normer går hand i hand i den bemärkelsen att normen ofta är 
knuten till en värdering i den mening att den föreskriver hur vi ska handla i vissa 
                                                
5 En hierarkiskt ordnad samling värderingar 
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givna situationer för att förverkliga värderingen/värderingarna. För att ge ett 
exempel: (Henning Bang: 54) ett företag har ”artighet” som en viktig värdering 
och där finns det en mängd olika uttalade och outtalade normer för hur vi ska 
vara för att uppfattas som artiga. Normerna kan se ut som följer:  
 

- Du ska alltid tilltala dina överordnade med efternamn, men de kan 
använda förnamn till sina underordnade 

- Du ska alltid knacka på dörren och vänta på svar innan du går in till en 
kollega. 

- Du ska vara försiktig med att säga emot chefen om du har kort 
anställningstid i företaget eftersom det kan uppfattas som framfusigt och 
lite oartigt. 
Henning Bang (1999:55) 

 
Två definitioner som tydliggör sambandet mellan normer och värderingar lite 
mer är Aadland och Homans definitioner; 
 

- Aadland (1991:47) ”Normer är påbud eller regler som anger rätt handling 
inom ett avgränsat område för att främja och värna värderingar.” 

 
- Homans (1951:123) ”En norm är således en idé som finns i huvudena på 

gruppens medlemmar, en idé som kan formuleras som ett uttalande som 
anger vad medlemmarna eller andra människor ska göra, förväntas göra 
under vissa givna omständigheter... Ett uttalande av den typ som just 
beskrivits är en norm endast om alla avvikelser från normen i fråga om 
faktiskt beteende följs upp med ett straff i någon form.”. 

 
Normer är något som växer fram genom pågående aktiviteter i gruppen och vilka 
i sin tur blir till regler för beteendet i gruppen, dvs. vilket uppträdande som till 
exempel är accepterat. Om en grupp människor frekvent över tid arbetar nära 
varandra så ökar sannolikt likheterna i deras sätt att uppfatta normer. 
Att hitta helt gemensamma normer för en grupp är inte det lättaste, viss 
variation i normernas tolkande finns alltid på individ nivå även om gruppen i sig 
följer gemensamma normer. 
 
Normernas egenskaper kan sammanfattas på följande vis: (Bang, 1999) 
 

- Skillnad mellan medvetna och omedvetna normer 
- Knutna till sanktioner 
- Är förväntningar på vad som är lämpligt och olämpligt beteende. 
- Kan vara både kollektiva och individuella. 

 

Grundläggande antaganden 
Grundläggande antaganden (”Basic assumptions”) är enligt Schein (1985) inlärda 
svar eller lösningar på en grupps överlevnadsproblem i sin externa omgivning 
och på dess interna integrationsproblem. De tas med tiden för givna eftersom de 
ständigt används för att lösa gruppens problem och för att de fungerar. Det som 
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en gång var en hypotes eller subjektiv verklighet omvandlas gradvis till en social 
realitet. (Bang 1999) 
Tillslut tror vi att det är så verkligheten är – den subjektiva verkligheten har blivit 
objektiv (Berger och Luckmann, 1979). 
 
Dessa antaganden som är vedertagna som ”sanningar” blir till vår autopilot som 
anger riktning och fokus för vår uppmärksamhet och detta utan att vi är fullt 
medvetna om det. Med tiden blir de grundläggande antaganden för gruppen så 
självklara att det nästan är omöjligt att hitta en kulturell variation. Beteenden 
som grundar sig på andra premisser är då mer eller mindre otänkbara för 
gruppen. 
 
Några exempel på grundläggande antaganden: 
 

- I vissa företag är det helt otänkbart att personer rekryteras till ledningen 
utanför företaget. 

- I ett kapitalistiskt land regelbundet sälja produkter med förlust. 
- I vissa organisationer är det omöjligt att föreställa sig att folk klär sig i 

något annan än kostym. 
 
Kulturen byggs kring två skilda sorters grundläggande antaganden: (Schein 1984; 
Wilkins 1983a) 
 

- Antaganden för lösning av externa problem – hur arbetet ska utföras och 
utvärderas (t ex ”vi ska aldrig låna pengar av andra utan alltid finansiera 
våra investeringar själva”, ”de anställda ska ha lön efter de resultat de 
åstadkommer, inte efter anställningstid eller ålder”). 

- Antaganden för lösning av interna problem – hur medlemmarna ska 
förhålla sig till varandra (t ex ”här ska folk behandlas lika oavsett om de är 
direktörer eller arbetare”, ”människan är i grund och botten slö och ska 
behandlas därefter”). 

 
Uttrycket ”problem” har här en mycket bred mening, med problem menas när 
gruppens medlemmar befinner sig i situationer som inte har någon färdig 
lösning. Detta vidgar vår förståelse för att en nystartad grupp eller organisation 
har en mycket stor mängd problem att ta sig igenom., t ex hur ska möten 
genomföras, hur symboliseras makt inom organisationen, i vilken utsträckning 
det är ok att diskutera privatlivet på arbetstid m.m. 
 
Många av gruppens problem är självklara och inget som vi aktivt är medvetna om 
och går och tänker på som problem. Ofta är det individen i gruppen som stöter 
på ett problem och väljer ett sätt att hantera den. Om det fungerar blir detta 
vedertaget av hela gruppen som handskas med just denna typ av problem på 
samma vis som individen gjorde. Vi kan därför säga att grundläggande 
antaganden först och främst skapas genom handling. 
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Grundläggande antagande är ett system av hypoteser eller kognitioner om 
världen som är uppbyggda av erfarenheter vi gör och som påverkar vår 
uppfattning och tolkning av världen. När de utvecklas i en grupp som finns en 
längre tid blir en del av dem gemensamma för gruppens medlemmar. Det är 
dessa som kallas kulturens kärnelement. 
Egenskaper hos grundläggande antaganden är bl.a. 
 

- Upprättas runt 
o Externa anpassningsproblem 
o Interna integrationsproblem 

- Tas för givna 
- Är helt eller delvis omedvetna för medlemmarna 
- Är odiskutabla 

(Bang, 1999) 
 
Verklighetsuppfattningar 
Organisationer är mänskliga system som uppvisar komplexa mönster av kulturell 
aktivitet. Morgan, Frost och Pondy (1983) anser att i traditionell organisations – 
och ledarskapsteori inte har greppat värdet av de symboliska sidorna av 
organisationens liv. Organisationers medlemmar innehar alla förmågan att 
använda språk, visa insikt, producera och tolka metaforer, ger mening åt 
händelser, beteenden och objekt vilket innebär att medlemmarna kan arbeta 
med symboler. I vår organisation finns det fullt av symbol-bärande objekt och det 
utvecklas individuella och kollektiva tolkningar av symbolerna. De kollektiva 
tolkningarna utgör grunden för organisationens gemensamma 
verklighetsuppfattning och enligt Louis (1985) är det just detta som är kultur. 
 
Definition enligt Louis (1985): 
 

- [Kultur är] en uppsättning verklighetsuppfattningar som delas av en 
grupp människor. Verklighetsuppfattningarna är dolda bland 
medlemmarna, är klart relevanta för den specifika gruppen och är 
distinkta för gruppen. Verklighetsuppfattningar överförs till nya 
medlemmar. (Louis, 1985:74) 

 
Verklighetsuppfattningar (ofta används begreppen ”beliefs”, ”assumptions” på 
engelska)  
 
Kollektiva verklighetsuppfattningar i organisationen fungerar som en sorts 
tolkningskarta eller filter som medlemmarna i organisationen ser verkligheten 
igenom och som ger dem hjälp med att skapa mening i handlingar, relationer, 
objekt och uttalanden. Genom att gruppens medlemmar samverkar utvecklas de 
kollektiva verklighetsuppfattningarna.  
De uppfattningar som det kan tänkas röra sig om kan t.ex. handla om vad som är 
sant och osant, hur olika saker hänger samman, hur vi uppfattar vissa personer. 
Allt som kan beskrivas som ”uppfattningar av verkligheten” innefattas i detta. 
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Några exempel på verklighetsuppfattningar: (Bang, 1999:60) 
 

- Alla hos oss vet att anledningen till att vi lyckas så dåligt är för att vår 
toppledning är usel. 

- Det kommer sällan eller aldrig bra idéer från golvet hos oss, och därför är 
det ingen mening med att ta med dem på idémöten. 

 
Verklighetsuppfattningarna behöver inte alls vara sanna så länge medlemmarna i 
organisationen förhåller sig till dem som om de vore det. Detta innebär att 
verklighetsuppfattningarnas giltighet aldrig kommer på tal. 
 

6.3 Påverkans faktorer  

Det finns tre kategorier av faktorer som påverkar den kultur som växer fram i en 
organisation. (Henning Bang 1999) 
 
Människa 

Individer med delvis eller helt olika bakgrunder, kunskaper, värderingar, 
målsättningar, personligheter är det material som kommer in i en organisation 
som skapar och bär kulturen. Dessa individer har helt olika roller i organisationen 
såsom säljare, mellanchef, städ och alla dessa personer med sina roller präglar 
kulturen med sina personligheter och bakgrunder, liksom med sina individuella 
uppfattningar om rätt och fel, viktigt och oviktigt samt sant och osant. 
 
Omgivningsbestämda faktorer 

Människorna i en organisation är tvingade att underkasta sig en del givna 
betingelser som är svåra att påverka. Det finns alltid en nationell kultur som en 
organisation måste anpassa sig till. Det är även sannolikt att det finns en lokal 
kultur inom det geografiska område organisationen befinner sig inom som 
präglar organisationen. Branschområde för organisationen är en annan del som 
kan vara svår att påverka då den kan ha utvecklat en egen 
verklighetsuppfattning. De arbetar på en given marknad med kunder, 
konkurrenter, leverantörer, finansieringskällor och olika produkter som påverkar 
organisationen.  
 
Lagar och regler som utfärdats av myndigheter som påverkar hur organisationen 
anpassar sig till omgivningen. Allt detta är faktorer som mer eller mindre 
påverkar hur kulturen i en organisation utvecklas. 
 
Kulturutvecklingsprocessen 

När vi människor går samman för att skapa en organisation är det alltid för att 
uppfylla något mål. Detta mål kan vara god lönsamhet, stor lönsamhet, friska 
patienter, Hjärtat i Sveriges ledande innovations- och entreprenörsregion år 
2015 eller att ha trevligt. I utgångsläget för att uppnå sitt mål behöver vi inte ha 
exakt samma uppfattning om målet utan det handlar om den samverkan som 
uppstår när medlemmarna försöker samordna sina aktiviteter för att uppnå 
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målet. Detta leder till att det skapas mer eller mindre gemensamma 
förståelseramar och verklighetsuppfattningar bland medlemmarna. 
 
Den organisationskultur som utvecklas påverkas därmed av samspelet mellan de 
tre faktorerna: människorna i organisationen, faktorer som bestäms utifrån samt 
de händelser, kriser, segrar och nederlag som organisationen upplever under sin 
livstid och det är detta som är själva kulturutvecklingsprocessen. 

 

6.4 Påverkar ledaren kulturen 

Grundare av företag har enligt Schein (1985) särskilt stor inverkan på den kultur 
som utvecklas. Detta eftersom de har störst kunskap om affärsiden och en klar 
uppfattning om hur den ska realiseras. Grundarna i synnerhet och ledare i 
allmänhet är de viktigaste kulturskaparna i organisationer då det är de som har 
mest makt att prägla organisationen med sina verklighetsdefinitioner. 
 
Enligt Schein påverkar ledningen organisationskulturen genom fem kanaler 
(Schein 1985): 
 
1. Det ledningen riktar uppmärksamheten mot, mäter och kontrollerar i 
organisationen. 

De områden som ledaren intresserar sig för systematiskt, mäter och kontrollerar, 
belönar eller på annat sätt ägnar sin uppmärksamhet är det vis som de förmedlar 
vad de tror på och vilka värderingar och antaganden de gör.  
Likaså att det finns områden som de inte intresserar sig för vilket också sänder ut 
ett budskap som tolkas av organisationens medlemmar. 
 
2. Ledarens reaktioner på kritiska händelser och kriser i organisationen 
En kris kan ofta vara en väldigt stark emotionell upplevelse för många av 
organisationens medlemmar. Detta är något som bidrar till att inlärningen under 
krisen blir särskilt intensiv. Hur ledningen hanterar krisen kommer att skapa nya 
normer, värderingar och arbetsprocedurer som med tiden kan avsättas i kulturen 
 
3. Medveten rollförebild, vägledning och träning 
Ledarnas synliga beteende – vilka arbetsuppgifter de utför, hur de utför dem, hur 
de förhåller sig till kollegor och underordnande osv. Detta förmedlar antaganden 
och värderingar till resten av organisationen. Detta är något som medvetet kan 
utnyttjas av ledningen. För att ta ett exempel: 
I ett stort norskt företag tar ledningen på väg till konferenser i utlandet gärna 
flygbussen ut till flygplatsen tillsammans med de anställda, sätter sig tillsammans 
med dessa i turistklass och gör detsamma på vägen hem. När ledningen åker 
ensam tar de däremot taxi och flyger business class på flyget. Eftersom ledningen 
vill markera att den är jämbördig med resten av organisationen avviker den alltid 
från praxis när den reser tillsammans ned andra anställda. 
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4. Kriterier för fördelningen av belöningar och status 
Organisationens medlemmar lär sig vad organisationen värdesätter och vad den 
bestraffar genom dess formella och informella belöningssystem. De ser vem som 
får större lönehöjningar än andra, vem som får erkännanden för sitt arbete, vem 
som får kritik och vad de människor gör som blir belönande eller bestraffande. 
Ledarna förmedlar sina prioriteringar, värderingar och antaganden genom att 
konsekvent koppla belöningar och straff till de beteenden de vill påverka. 
 
5. Kriterier för rekrytering och urval, befordran, pensionering och avsked. 

I början (även under organisationens vidare liv) är det ofta ledarna själva som 
rekryterar nya medlemmar till organisationen. Därmed kan de, genom att välja 
ut personal med vissa värderingar och antaganden, se till att nya 
organisationsmedlemmar passar in i den kultur ledarna vill skapa eller redan 
skapat. Dessutom yttrar sig ledningens värderingar och antaganden genom 
kriterier för vem som fryses ut eller i värsta fall avskedas. 
 
Schein förklarar att när organisationen har varit igång en tid börjar kulturen 
återverka på organisationen så att denna blir predisponerad för vissa typer av 
ledarskap. Med andra ord kan man säga att kulturen efter en viss tid skapar och 
bär fram sina egna ledare. 

6.5 Gruppens uppbyggnadsfas 

När vi går samman för att bilda en arbetsgrupp har var och en skilda 
erfarenheter, mål för gruppmedlemskapet, värderingar, attityder, uppfattningar 
om diverse förhållanden och skilda gruppidentiteter från tidigare 
gruppmedlemskap (andra organisationer, familjen, vänkretsen m.m.)  
Ifall individerna skiljer sig i detta avseende står de alla, både över – och 
underordnade till en början inför tre gemensamma ”problem” av emotionell art 
och dessa problem är något som måste lösas ifall individerna ska känna sig trygga 
i gruppen. (Schein 1985) 
Schein hävdar till och med att en grupp inte kan fungera som arbetsgrupp om 
inte dessa tre problem har klarats av medlemmarna i gruppen. 
 
Medlemskap och identitet 

För att en ny person i gruppen ska kunna räkna sig som medlem måste han eller 
hon ta reda på vilka kriterier som måste uppfyllas för att han eller hon ska få vara 
medlem i gruppen. Personen måste ta reda på vilken roll eller identitet han eller 
hon vill ha i gruppen. 
De frågor som måste besvaras mer eller mindre omedvetet är följande: 
 

- Vem och vad ska jag vara i den hör gruppen?” 
- Vad måste jag göra eller vara för att de andra ska intresseras sig för mig 

och se mig som en självständig individ med en bestämd identitet. 
 
Svaren på dessa hittar vi på en skala mellan mina egna önskemål och gruppens 
önskemål. 
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Kontroll och makt 
I gruppens startskede får gruppens medlemmar uppleva besvikelser och 
maktkamper eftersom de ännu inte vet hur andra gruppmedlemmar förbehåller 
sig till makt och kontroller och eftersom det ännu inte etablerats en fast struktur 
inom området. 
Varje ny individ i gruppen måste ta reda på hur mycket makt och inflytande 
han/hon vill ha i gruppen, hur han/hon ska skaffa den makten och hur stort 
inflytande resten av gruppen tillåter han/hon att har. 
En medlem vill ha inflytande över vilka uppgifter gruppen ska utföra, en annan 
vill påverka hur arbetsuppgifterna ska lösas, medan en tredje medlem kanske vill 
ha inflyttande och makt över allt som försiggår i gruppen. 
 
Accept och intimitet 
När vi kommer in som ny i en grupp måste vi räkna ut vad som krävs av oss för 
att vi ska bli omtyckt och accepterad av gruppen, hur nära kontakten ska vara 
mellan oss och gruppen. Svaret på detta är helt beroende av de enskilda 
medlemmarnas behov av närhet och intimitet. Frågan om intimitet är särskilt 
viktig i förhållande till enskilda individer i gruppen. Den lyder: ”Hur nära 
förhållande vill jag utveckla till en annan människa i gruppen?” 
 
Med tiden skapas ett mönster och struktur kring dessa tre områden allt eftersom 
vi spelar ut våra förväntningar, önskemål och besvikelser. Medlemmarna i 
gruppen börjar hitta varandras positioner och relativt snart växer det fram 
normer som reglerar gruppmedlemmarnas beteende inom dessa områden. 
 
Utöver de emotionella problem som en grupp stöter på så finns det en hel del 
praktiska problem att ta till sig och lösa. Till exempel vilka mål gruppen ska sätta 
upp, vilka medel ska gruppen använda för att nå dessa mål, vilka informations – 
och kontrollsystem ska gruppen ha och hur ska man gå tillväga när gruppen inte 
klarar av att nå sina mål.  
 
I gruppens startfas kommer de få uppleva att det finns flera olika uppfattningar 
kring flera av dessa områden. Olika sätt att göra arbetet på som kommer att 
stöta emot varandra. När samarbetet tagit fart och vi jobbat på att mötas 
kommer en gemensam förståelse växa fram. 
Även om gruppen inte är helt överrens om hur problem ska lösas så bygger de 
ändå upp en gemensam begreppsapparat, gemensamma kategorier och sätt att 
utvärdera det som sker i gruppen. 
Särskilt tydliga blir medlemmarnas värderingar och antaganden om arbetet 
under kritiska händelser och om gruppen står inför mycket besvärliga uppgifter. 
Effekten av lösningarna och gruppens sätt att handskas med dessa svårigheter 
påverkar direkt vilka normer som utvecklas i gruppen och med tiden vilken 
gemensam kultur som växer fram. 
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6.6 Gemensam förståelse 

Finns det processer i organisationen som främjar utvecklingen av gemensam 
förståelse? Kärnan i kultur begreppet är på många sätt att det finns något 
gemensamt för de i gruppen, en särskild känsla som ger den så viktiga ”vi” 
känslan. Det kan vara en särskild känsla man känner igen eller en handling som är 
gemensam för alla i gruppen. 
Enligt Schein (1985) så är det särskilt fem typer av företeelser i en grupp som 
medverkar till att skapa en känsla av gemenskap bland medlemmarna: 
 
Gemensam ångest 
När medlemmarna i gruppen upptäcker att andra gruppmedlemmar delar 
samma ångest och frustration i gruppens startfas. 
 
Gemensamma emotionella reaktioner 

När medlemmarna upptäcker att de reagerar på samma emotionella vis inför 
faror och hot i omgivningen. De starka band som bildas mellan personer i krigstid 
är ett typexempel på detta. 
 
Gemensam synlig handling 
När medlemmar gemensamt gör något för att hantera faror och hot utanför 
gruppen. Dessa handlingar anger gruppens gränser rent fysiskt genom att 
medlemmarna antingen deltar eller inte deltar. Om medlemmarna måste 
samarbeta och hjälpa varandra i arbetet förstärks känslan av att de har något 
gemensamt. 
 
Gemensam emotionell urladdning 

Är när medlemmarna i en grupp upplever gemensamma handlingar som leder till 
emotionell urladdning. Ett exempel på detta kan vara när gruppen gemensamt är 
överens om att någon eller något ska göras till syndabock. 
 
Gemensam emotionell regression 
Detta uppstår när medlemmarna gemensamt upplever både emotionell 
urladdning samt regression. Detta sker exempelvis på firmafester, 
företagstävlingar osv. Detta är aktiviteter som ökar känslan av gemenskap 
eftersom medlemmarna gemensamt frigörs från de band som traditionellt binder 
dem samman, nämligen arbetet, och för att de visar sidor av sig själva som kan 
göra dem mer sårbara inför andra medlemmar. 
 
Det är nog lättare att skapa en gemensamförståelse i en liten grupp än i en större 
organisation. Något som är gemensamt för de båda är dock att det tar tid att 
bygga upp en gemensam förståelse.  
I en större grupp kan det istället för att bildas en gemensam generell förståelse 
bildas s.k. subkulturer. Dessa är något som var för sig utvecklar sin gemensamma 
uppfattning om verkligheten och hur den ska förhålla sig till den. 
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6.7 Är det möjligt att styra eller kontrollera organisationskulturen? 

Frågan om vi kan styra organisationskulturen eller inte verkar vara beroende på 
hur vi definierar organisationskultur. Man kan välja att definiera 
organisationskultur på ett sätt som gör att den kan användas som ett styrverktyg 
i ledningens händer, (t.ex. kultur är normer och värderingar som gäller i 
organisationen), eller så kan man definiera den som något ohanterligt som växer 
fram av sig själv i organisationen (t.ex., kultur är ett gemensamt system av 
kategoriseringar och värderingar som utvecklas i en organisation).  
 
Smircich(1983a) visar på en tydlig skillnad mellan forskare som anser att 
organisationer har kultur och forskare som anser att organisationer är kultur. Om 
organisationer kan sägas ha en organisationskultur så att kultur är något 
organisationen producerar vid sidan av sina varor och tjänster, då är det också 
naturligt att tänka sig att det är möjligt att påverka eller till och med att styra 
denna produkt. 
Ledare forskare, konsulter med det här synsättet betraktar generellt kultur som 
ett medel för att åstadkomma lojalitet, produktivitet och lönsamhet i 
organisationen. Om man däremot anser att organisationer är kulturella system 
och att allt som sker i en organisation, även ledningens försökt att styra kulturen, 
är ett uttryck för organisationskulturen, blir det närmast meningslöst att hävda 
att kulturen kan styras av en viss grupp i organisationen. Kultur är något som 
växer fram av sig själv i ett speciellt system, inte något som medvetet kan 
manipuleras fram av människor. 
 

6.8 Få organisationskulturer mer mottaglig för påverkan 

Lundberg (1985) hävdar att organisationen är mer mottaglig för kulturell ändring 
när den utsätts för press och stress som inte kan ignoreras. Detta är spänningar 
som utlöses av någon händelse i eller utanför organisationen. 
Han delar upp dessa händelser i fem stycken olika kategorier: 
 
Kriser i omgivningen 
Detta är något som sker i organisationens omgivning som inte kan ignoreras, 
t.ex. Naturkatastrofer, kraftig konjunktur nedgång eller nya revolutionerande 
uppfinningar. När något dylikt inträffar måste organisationen bemöta det hot 
som händelsen utgör för organisationen. Om krisen är tillräckligt allvarlig måste 
organisationen kanske ändra sig från grunden för att kunna ha en chans att 
överleva. 
 
Möjligheter i omgivningen 
Precis som kriserna så dyker möjligheterna upp väldigt hastigt och de kan 
representera en riktigt stor möjlighet för organisationen. Det kan t.ex. handla om 
stora tekniska genombrott, upptäckten av en tidigare okänd marknadsnisch och 
plötslig tillgång till riskvilligt kapital. 
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Kriser som orsakas av organisationens ledning 
Här menar Lundberg (1985) kriser som beror på åtgärder eller beslut som 
ledningen inom en organisation tagit.  Det kan vara en stor tabbe som begåtts, 
felaktiga strategiska beslut eller kanske en felaktig investering. Krisen måste vara 
så stor att organisationen tvingas ändra sitt sätt att vara för att kunna ta sig ur 
krisen. 
 
Extern revolution 
Detta är när organisationen utsätts för direkt påverkan utifrån av något slag som 
gör att organisationen automatiskt ändrar sig.  Kan vara när den slås samman 
eller köps upp av en annan organisation. 
 
Intern revolution 
Avser händelser som sker internt inom organisationen som gör att den 
automatiskt ändrar sig. T.ex. om organisationen anställer en helt ny toppledning 
eller när det sker en fullständig omstrukturering. 
 
Den här sista sorten av utlösande händelser är nog den som är vanligast vid 
radikala omstruktureringar i organisationer där det också finns ambitioner att 
ändra kulturen. 
 
Utöver dessa fem typer av utlösande händelser tar Kets de Vries (1980) fram 
organisationens icke-konformister som en faktor som kan bidra till att kulturen 
lättare ändras. I de allra flesta organisationer finns det människor som inte rättar 
sig i ledet och accepterar rådande kulturs krav, normer och värderingar. I en del 
fall klarar inte organisationen eller icke-konformisten av att leva med detta och 
då tvingas dessa människor att inordna sig eller sluta. Det finns dock även 
organisationer som klarar av att leva med dessa icke-konformister. I situationer 
där det krävs att organisationen kommer ifrån sina invanda tankebanor kan icke-
konformisten ha stor betydelse. Han eller hon kan vara den som öppnar 
organisationens ögon för att det finns ett annat sätt att uppfatta verkligheten på 
än det som varit vedertaget. 
 
Så här uttrycker Kets de Vries det: ”Tack vare dennes aktiva motstånd kan 
vrångföreställningens trollbindning brytas och organisationens medlemmar 
vakna upp till verkligheten.” 
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7. Teori resultat och tankesmedjans genomförande 
Här kommer jag gå igenom hur tankesmedjorna genomfördes och hur vi tänkte i 
vårt upplägg. En sammanställning av tankesmedjorna i form av löptext redovisas 
samt diskussion kring dessa. 
 Jag kommer även lyfta fram delar ur referensramen som jag vill belysa lite extra. 
 
Dock startar jag med att visa skapande processen för detta examensarbete, Det 
ger en överblick över hur arbetets gång sett ut: 
 

 
Figur 4. Skapande processen för detta examensarbete. 

 

7.1 Tankesmedjans genomförande 

Då detta arbete syftar till att hitta möjligheter för MSP att förändra och påverka 
sin organisationskultur ansåg Thomas och Stina det viktigt att alla bör vara med 
och dra åt samma håll redan från början. Detta innebar att vi valde att återuppta 
en gammal nedlagd aktivitet under nytt namn – Tankesmedja. Tankesmedjan 
innebar att vi under två tillfällen bjöd in alla MSPs hyresgäster som satt inom 
Munktellstadens område att delta i en öppen diskussion kring ämnet 
organisationskultur. Varje tankesmedja delades upp i tre moment: 
 

- Individuellt arbete 
- Grupparbete 
- Öppen diskussion 

 
Tanken med att dela upp tankesmedjan på detta vis var att vi ville ha deras 
gemensamma diskussioners resultat och åsikter men utan att ge avkall på 
tyckandet på individ nivå. I grupper blir det som regel så att det finns en del som 
gärna kommer till tals medan andra personer inte alltid är lika bekväma i detta 
forum. Med denna uppdelning fick vi båda delar.  
 
Varje tankesmedja förbereddes med en viss inriktning på kultur som Thomas, 
Stina och jag diskuterade fram.  Detta för att få styrning i diskussionerna. 
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7.2 Tankesmedjor – sammanställning i löptext 

Vid två tillfällen har det arrangerats tankesmedjor och alla som fysiskt finns på 
plats hos MSP (inom Munktellstaden) har varit inbjudna. Nedanstående 
diskussion har hämtats utifrån resultaten från tankesmedjorna samt mina egna 
reflektioner i samband med dessa träffar. 
 
Sammanställningar av dessa Tankesmedjor finns redovisade under bilaga 1. 
 
MSPs kultur kännetecknas idag av öppenhet, mångfald (många olika branscher 
representerade) och naturligt nätverkande. Detta till trots uppfattas det som 
svårt att fördjupa relationerna med andra samt att trots MSPs ändå begränsade 
fysiska yta vet inte alla vilka som sitter i husen och vad det arbetar med. Det finns 
en efterfrågan efter att ha möjligheten att utnyttja de andras potential bättre 
och ”krocka” för att komma upp med nya idéer och marknader. 
 
Tydliga grupperingar är något som hyresgästerna hos MSP märker av, framförallt 
de som är lite nyare har bekymmer med att ta sig in i den stora gruppen. 
 
Faddrar efterfrågas av hyresgästerna vilket på flera sätt skulle gynna samt 
utveckla MSPs kultur. Med ett faddersystem kan ledningen direkt välja de 
företag som närmast följer den kultur MSPs ledning önskar används eller i bästa 
fall, de personer som ”är” MSP på plats agerar fadder åt alla nya samt gamla för 
att direkt koppla dem samman med den stora gruppen ”vi” samt att det under 
tid blir lättare att delge de normer och värderingar som belönas hos MSP.  
 
Som ledare för MSP (de som är MSP personifierade6) ska de alltid föregå med 
gott exempel på hur vi ska uppföras oss på MSP, både gentemot interna kunder 
samt externa kunder, detta är en förutsättning för att överhuvudtaget ha en 
möjlighet att skapa/bibehålla en fungerande kultur för MSPs ändamål. 
 
För att underlätta nätverkande och minska känslan av främlingskap inom MSPs 
väggar efterfrågas möjligheten till en planerad gemensam samling som pågår 
regelbundet över tid. Samlingen ska agera forum åt något/några av aktörerna 
som då får presentera sig själv och sin organisation närmare vilket ger en djupare 
inblick samt bjuder in till ett närmare samarbete. 
 
Många hyresgäster är beredda på att ge och ta gentemot varandra och att ställa 
upp som faddrar är inget som verkar avskräckande.  
 
Att skapa en översiktskarta över vart de olika verksamheterna finns i 
organisationen är en möjlighet för att tydligöra vart alla finns och hur 
lättillgängliga vi är. Vet vi vad som finns i huset så ökar chansen till att vi arbetar 

                                                
6 Se organisationsschema på sid. 5 
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över gränserna vilket i sin tur leder till en ännu starkare kultur som pekar på 
samarbete, öppenhet, nytänkande och framåtanda. 
 
Fysiska förutsättningar 

De fysiska förutsättningarna dvs. lokal och omgivning är något som främjar en 
viss kultur hos MSP. Då MSP lanserades lades en stor tyngdpunkt på Munktell 
som entreprenör och hur MSP och alla aktiva inom det skalet ska fortsätta 
Munktells strävan och jobba med nytänkande och framåtanda. Att tro på sin idé 
och våga, var något som ledningen hos MSP direkt visade är viktigt. Detta är 
något som fortsatt vara en grundpelare då entreprenöriell anda uppmuntras 
starkt. 
Lokalen är speciellt utformad för att vara en krockplats, få människor att mötas, 
optimera chansen att organisationer vågar ta klivet in i ett nytt spännande 
samarbete. Detta är något som lyser igenom och som hyresgästerna på MSP 
tydligt ser och uppskattar.  Lokalen är representativ för alla olika branscher vilket 
ökar mångfalden och möjligheten att så nya frön till framgång. 
 
Nätverkande 

Möjligheterna till nätverkande anses vara mycket god hos MSP, väldigt positiva 
tongångar kommer fram. Att sitta hos MSP ger automatiskt tillgång till 
samarbetspartners som efter bästa förmåga hjälpar varandra att lyckas. Win Win 
situation. 
 
Belöning 

Under diskussionen framkommer det att det gärna får finnas någon form av 
belöningssystem om någon har gjort något som MSP anser bra.  
Ett belöningssystem främjar ett visst tänk hos hyresgästerna. Att ge belöning till 
de som gör något bra i MSPs ögon främjar ett visst beteende och får 
förhoppningsvis andra att följa i samma spår. 
 

7.3 Tankesmedja - Diskussion 

Det ligger en viss motsägelse i hyresgästernas svar. Då de i mångt och mycket ger 
högt betyg till företagsmiljön och hur den påverkar hyresgästerna positivt i deras 
arbete så ger de samtidigt miljön negativ kritik vilket innebär att miljön känns 
stel, ger inget i utbyte och att det finns tendenser till att folk ”pinkar revir”. 
 
Ett flertal hyresgäster eftersträvar en mer kreativ miljö när vi frågar om hur MSPs 
kultur kan utvecklas mer och till det bättre. Färgglada soffgrupper och en yttre 
finish som inspirerar kan enligt hyresgästerna ge en mervärdes förstärkare som 
på samma gång förtydligar gemenskapen och ger alla hyresgäster känslan av att 
detta är ”jag” med och skapar. En känsla av utvaldhet skulle jag vilja kalla det. De 
hyresgäster som finns på MSP är där för att de är utvalda på ett eller annat vis, 
detta ska kunna skapa en stark gemenskap. Samtidigt som en yttre försköning 
sker skulle en god spiral ta sin början. 
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Det finns en känsla av att MSP består av flera olika avdelningar men under 
samma företag. Då de flesta är fristående företag som valt att ta plats hos MSP 
anser jag detta lyckat då hyresgästerna själva känner att de tillhör samma 
företag, vilket ger den positiva effekten av igenkännande vilket i sin tur förenklar 
för MSPs ledning att få alla att dra åt samma håll. 
 
Tankesmedjorna visar på hur sprid kunskapen om kultur är och vad det 
egentligen innebär. Hyresgästerna har flera tankar och idéer kring hur MSPs 
kultur ska utvecklas. Detta är något som bör tas tillvara på då alla som deltagit 
visat ett stort intresse över att få utvecklas gemensamt med andra inom MSP. 

7.4 Teori - sammanfattning 

Den teoretiska referensramen pekar på att det finns ett flertal faktorer att 
påverka och använda sig av för att styra sin organisationskultur på. Genom de 
fyra kärnelementen, yttre påverkan och ledaren i framkant som visar och 
uppmuntrar till ett särskilt beteende finns det stort stöd hos litteraturen att vi 
kan påverka vår organisationskultur. 
 
Tack vare att MSP har påbörjat arbetet med att förändra sin organisationskultur 
genom att definiera vilken värdegrund de ska ha är det möjligt för mig att direkt 
titta efter redskap som bidrar till att implementera och kontinuerligt förbättra 
arbetet med MSPs organisationskultur. 
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8. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag visa på hur jag tänkt kring mitt förslag om att bland 
annat använda sig av ett faddersystem för att aktivt arbeta med utvecklande av 
MSPs värdegrund. Jag tydliggör även svaren för de frågor som ställs i 
problemformuleringen på sidan 6 under denna rubrik. 

8.1 Faddersystem 

Tankesmedjorna kom till genom att vi tyckte att det vore högst intressant att 
höra hyresgästernas tankar kring begreppet kultur och att fördjupa deras 
kunskap genom att med olika frågeställningar skapa gemensam diskussion samt 
få en inblick i deras medvetenhet kring ämnet. 
 
Under en av tankesmedjorna kom det fram att många eftersökte och höll med 
om viktigheten av att ha ett faddersystem för alla nytillkomna till MSP. Denna 
tanke är något som för mig direkt klickat i samförstånd med möjligheten att ge 
ledningen hos MSP ett instrument att försöka styra kulturen åt det håll de 
önskar. 
 
Det första som måste vara uppfyllt för att överhuvudtaget ha en möjlighet att 
påverka kulturen är att ha synsättet att det går att påverka sin 
organisationskultur (Smircich1983a). Med detta synsätt anser vi att 
organisationskultur är ett sätt att åstadkomma lojalitet, produktivitet och 
lönsamhet på. 
 

Grundare av företag har enligt Schein (1985) särskilt stor inverkan på den kultur 
som utvecklas. Detta eftersom de har störst kunskap om affärsiden och en klar 
uppfattning om hur den ska realiseras. Grundarna i synnerhet och ledare i 
allmänhet är de viktigaste kulturskaparna i organisationer då det är de som har 
mest makt att prägla organisationen med sina verklighetsdefinitioner. 
 
För att kunna påverka samt att ha möjlighet att implementera den önskade 
kulturen kan vi titta tillbaka på vad Schein (1985) berättar om. Han menar att det 
finns fem kanaler vilket ledaren påverkar en organisations kultur på och det är 
särskils kanal fem som jag vill koppla mina tankar till. 
 
Scheins kanal fem 

 Då en ledare sitter i en position där han har möjlighet att påverka vilka han vill 
anställa och därmed se till att denna person passar in i den kultur som redan 
finns. För att dra detta ett steg längre kan ett faddersystem skapas.  
Detta faddersystem kan tänkas vara en del i ett ”nybörjarpaket” som en ny på 
MSP får.  
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Här har ledaren på MSP möjligheten att själv agera fadder eller utse någon som 
anses lämplig och som anammar rätt kultur. Detta gör att man ökar 
sannolikheten för att den person som är ny kommer hitta eller redan ha ”de 
rätta” värderingarna och anammar rätt kultur vilket kommer öka utbytet för MSP 
gentemot denna person/företag och vice versa samt att det ger mer kraft åt den 
riktning MSP vill sträva emot.  
Med rätt folk som anammar önskvärd kultur på MSP kommer sannolikheten öka 
att MSP är ”Hjärtat i Sveriges innovations – och entreprenörsregion år 2015. 
 
Faddersystem – Hur det är tänkt att fungera 
Under en pågående fadderperiod kommer den nya personen hos MSP få se hur 
”vi” på MSP bemöter och löser problem och vad ”vi” anser viktigt. 
 
Ett faddersystem innebär inte att de som är nya inom MSP ska överösas med 
förklaringar kring hur saker och ting fungerar hos MSP utan tanken är den att det 
ska ske ett naturligt utbyte. Att som ny komma till en helt ny miljö, en miljö som 
med stor sannolikhet har haft någon form av lockelse för just den personen och 
dess verksamhet borde enligt mig öka möjligheterna till att påverka den 
personen till att åtminstone få en viss känsla för hur kulturen är hos MSP. För att 
ge ett exempel: 
 

- Tänk att ni går er första dag på ert nya jobb, de flesta av oss kommer dit 
med öppna ögon och vissa förväntningar och förhoppningar. Dessa 
förväntningar och förhoppningar gör oss extra lyhörda för hur saker och 
ting ska fungera på detta nya jobb och vi har lättare för att insupa 
information. Vi går med våra känslomässiga ”känselspröt” på utsidan och 
känner in hur det ska fungera på detta nya ställe. Att då direkt få möta en 
person (en fadder) som anses anamma ”rätt kultur” kommer ge den nya 
personen massor med inputs utan att direkt tala om hur saker och ting 
ska vara och fungera.  

 
Med rätt kultur kommer hyresgästerna på MSP kunna skapa en win-win situation 
med varandra. Det framkommer att det finns ett missnöje med att det bildas 
grupperingar. Det är gamla hyresgäster gentemot nya hyresgäster. Detta kom 
fram och diskuterades under en av tankesmedjorna och där båda parter, gamla 
som nya hos MSP är helt överrens om att de vill överbrygga denna gruppering. 
Det finns flera faktorer som påverkar framgången i att skapa en ”vi” känsla. 
Något som är gemensamt för alla är att det tar tid att skapa detta, oavsett om 
organisationen är stor eller liten. 
 
Regression – ett verktyg för ökad gemenskap 
Ett väldigt vanligt sätt att öka ”vi” känslan på är via interna företagstävlingar och 
firmafester. Att gemensamt gå i regression7 och få möjlighet att ge av sin kraft 
och energi i en situation som inte är bunden av samma traditionella band som 
det vanliga arbetet har, ökar känslan av gemenskap. Vi öppnar oss helt enkelt 

                                                
7 Schein (1985) 
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och visar nya sidor av oss själva, sidor som inte skulle kunna komma fram under 
det dagliga arbetet. 
 
MSP är i sin grundidé en plats där personer och företag möts för att överbrygga 
gamla traditioner och band för att ge upphov till nya innovationer och 
spännande konstellationer och samarbeten. Att hitta vägar internt som ökar 
känslan av att ”vi” hör ihop skulle inte bara öka känslan av samhörighet, det 
skulle även öka chansen att helt vitt skilda områden och personer möts inom 
arbetslivet och skapar något helt nytt som i sin tur ger ett mervärde till MSP. 
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8.2 Tydliggörande av resultat 

 
1. Vilka faktorer är avgörande för en organisations kultur? 
De finns en nästan oändlig mängd faktorer som påverkar en organisationskultur. 
Dock är det så att de fyra kärnelementen lyser igenom som de mest 
grundläggande faktorerna när det handlar om organisationskultur. I de fyra 
kärnelementen möts majoriteten av forskare i ett sätt att förklara hur, varför och 
på vilket sätt vi och vår omgivning fungerar när det handlar om 
organisationskultur, både på ett medvetet och omedvetet plan. 
 
2. Vilka faktorer är lättast att påverka, styra och kontrollera? 
Ledarna som i sig är de som har störst förutsättningar att påverka sin 
organisationskultur är den faktor jag anser lättast att påverka. Då det handlar om 
att göra ledarna medvetna om sina möjligheter att påverka sin kultur, vilket inte 
innebär några större medel kan vi på ett relativt enkelt sätt få möjlighet till 
omfattande förändringar inom en organisations kultur.  
Processen Identitet – profil – image är också en del som jag anser relativt lätt att 
påverka och styra. Detta är ett aktivt instrument där vi väldigt direkt kan påverka 
hur vi vill uppfattas av vår omgivning. Detta sker genom att som till exempel MSP 
skapa en värdegrund som kommuniceras utåt. Därmed inte sagt att detta är en 
snabb process utan enbart att den är relativt lätt att aktivt påverka. 
 
3. Vilken organisationskultur vill MSP representera? 
Här har MSP väldigt väl definierat vart de vill stå genom att ta fram tre värdeord 
samt satt dessa tre i ett sammanhang som förklarar deras verksamhet: 
 
”Munktell Science Park är en mötesplats och inspirationsmotor för näringsliv, 

samhälle och akademi i samverkan - i Eskilstuna med omnejd. Vi erbjuder en 

fysisk miljö och intellektuellt utrymme för innovatörer att växa till framgångsrika 

entreprenörer. Vår verksamhet präglas av passion för nya idéer, affärsmässighet 

i alla processer och framtidsmod som stark drivkraft.” 
 
4. På vilket sätt kan MSPs hyresgäster bidra till en sådan identitet? 

I första hand har de redan bidragit med detta genom att delta i de workshops 
som hållits som en del i detta examensarbete. Från våra workshops har vi fått 
flera idéer, bland annat kom idén om ett faddersystem upp under ett av dessa 
tillfällen. Genom att aktivt ta till sig den värdegrund som MSP signalerar och få 
den att fungera och passa in på just deras del av verksamheten är en stor del. Att 
aktivt delta i gemensamma aktiviteter är en annan del som är viktig. Vid dessa 
gemensamma aktiviteter knyter vi band och delar med sig av varandras syn på 
MSPs identitet som i slutändan resulterar i skapandet av MSPs 
organisationskultur. 
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5. Hur kan en sådan identitet skapas och vidmakthållas hos MSP? 
Identiteten finns där och den har fått en riktning genom att MSPs har en uttalad 
värdegrund. För att få denna värdegrund att nå ut till alla och för att få den att 
uppfattas lika av alla så är lösningen ett faddersystem. Ett faddersystem innebär 
att ledningen antingen själva aktivt kan gå in och delta som faddrar eller så kan 
de utse någon till fadder. En fadder är en person som anammar rätt kultur och 
har tagit till sig den värdegrund som MSP står för. Genom att denna fadder finns 
vid en ny hyresgästs sida och kan visa med sitt beteende vad MSP värdesätter 
och hur MSP tacklar olika situationer så har vi kommit en bra bit på väg. En 
fadder ska inte stå med pekpinne och visa på hur vi ska vara utan en fadder ska 
vara tillgänglig och med sin person visa åt vilket håll MSPs organisationskultur 
drar åt.  
 

9. Slutsatser och rekommendationer 
Det jag kommit fram till är att MSP har och fortsättningsvis vill ha ett synsätt som 
innebär att kultur/organisationskultur är något vi kan påverka. Något annat är 
helt enkelt inte tänkbart med tanke på de frågor och den miljö MSP verkar 
inom8. 
 
 Möjligheterna för MSP att hitta verktyg för att påverka sin kultur är stor. Inte 
minst visar tankesmedjorna att hyresgästerna har flera egna idéer och absolut är 
villiga att delta i aktiviteter som kan hjälpa att föra fram MSPs interna arbete 
med kultur. 
  

9.1. Min rekommendation 

MSP bör se över möjligheten att införa ett faddersystem och genom detta aktivt 
arbeta mot önskad kultur samt att systematiskt använda sig av interna aktiviteter 
med tydliga mål för att skapa samhörighet. Detta kommer att öka sannolikheten 
för att hyresgästerna på MSP delar de övergripande målen och värdegrund samt 
att de strävar efter detta med ”alla” medel som står till buds. 
 
Det kommer krävas viss kunskap om ämnet kultur/organisationskultur vilket kan 
innebära att de hos MSP på ledningsnivå kan behöva komplettera sin kunskap 
inom ämnet. 
 
 

                                                
8
 De områden som menas är bl.a. entreprenörskap och innovation med ett tvärvetenskapligt 

perspektiv. 
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11.1. Definitioner – Ett urval 

 
Att skapa en definition av kultur och organisationskultur har engagerat ett 
otroligt antal intresserade tänkare vilket har gett upphov till en massiv samling av 
olika definitioner. När vi tittar närmare på alla spännande definitioner framgår 
det att det handlar om från vilket perspektiv vi ser på kultur och 
organisationskultur med. 
 
Det finns ett flertal definitioner av begreppet organisationskultur och ännu lite 
fler om det övergripande begreppet kultur. Värt att nämnas är att Krober & 
Kluckhohn (2001) i sin bok ger exempel på 164 olika definitioner av kultur. 
Visserligen är många av dessa så lika varandra att de kan sägas vara samma 
definition. Detta ger dock en insikt i hur pass öppet begreppet kultur är och tillika 
hur öppet begreppet organisationskultur är.  Man antar att kultur definierades 
första gången 1871 av E B Taylor: 
 
Kultur är den komplexa helhet som består av kunskap, övertygelse, konst, moral, 

sedvänjor och skick, förutom alla andra färdigheter eller vanor som förvärvats 

människan som medlem av samhället (återgivet i Eriksen 1993:15) 

 
Desto närmare vår tid vi kommit har tendensen varit att vi stramar åt betydelsen 
och gjort det mer entydig för att underlätta vid forskningsändamål. Några 
exempel på definitioner av kultur som ligger mer i vår tid, tagna från tre 
framträdande antropologer: 
 
Kultur är ett system av normer för hur man ska uppfatta, tro, utvärdera och handla... 

Kultur består av allt som man måste ha kunskap om eller tro på för att fungera på ett 

sätt som är acceptabelt för dess (samhällets) medlemmar. (Goodenough, 1971:41) 

 

Kultur bör inte betraktas som komplexa, konkreta handlingsmönster – sedvänjor, sätt att 

utföra något på, traditioner, vanemönster - som i stort sett har varit fallet till idag, utan 

hellre som en uppsättning styrmekanismer – planer, föreskrifter, regler, instruktioner 

(det datafolk kallar ”program”) – som styr beteendet (Geertz, 1973:44) 

 

Kulturer är system (av socialt överförda handlingsmönster) som förbinder mänskliga 

samhällen med deras ekologiska grunder. (Keesing, 1974:75) 

 

När det handlar om organisationskultur så är påverkan från antropologernas sätt 
att definiera kultur väldigt tydlig med en skillnad i att det i organisationskulturens 
definitioner används sociologiska och socialpsykologiska begrepp såsom 
”normer”, ”värderingar” och verklighetsuppfattningar i stor utsträckning. Nedan 
kommer några exempel på organisationskulturella definitioner: 
 
En populär definition: ”Kultur är det sätt som vi utför något på här hos oss.” (Deal & 

Kennedy, 1982:4) 

 

En sociologisk definition: ”De verklighetsuppfattningar, värderingar och normer som 

gäller inom en given grupp.” (Carlsson, 184:4) 
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En socialpsykologisk definition: ”Ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, 

upptäckt eller utvecklat av en viss grupp då den lärt sig att hantera sina externa 

anpassningsproblem och interna integrationsproblem – som har fungerat tillräckligt bra 

för att betraktas som giltiga och som därför lärs ut till nya medlemmar som det rätta 

sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till dess problem.” (Schein 1985:9) 

 

En antropologisk definition: ”Ett gemensamt system av kategoriseringar och 

värderingar.” (Aamot & Sorhag, 1980:20). 

 
De flesta definitioner om organisationskultur utgår från kultur som ett kognitivt 
system9 skillnader mellan de olika definitionerna kommer fram när frågan om 
vad som ryms inom begreppet kultur tas upp. 
 
Enligt Henning Bang finns det inte en enda sanning om vad organisationskultur är 
utan den är vad vi vill att den ska vara vid ett givet tillfälle. Organisationskultur 
kan ses som en tankemodell som aldrig kan överrensstämma fullt ut med 
verkligheten, den är mer ett ideal och förenkling som används för att kunna 
analysera en komplicerad social verklighet. Nedan kommer en definition som 
Henning Bang (Organisationskultur, 1999:24) skapat för att sammanfatta vad de 
flesta definitioner säger: 
 
”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar 

med varandra och omvärlden.” 

 
Kulturbegreppets centrala ställning bygger på att koordinerade handlingar 
förutsätter gemensamma innebörder och föreställningar. Att dela vissa givna 
idéer, föreställningar och tolkningar är nödvändigt för organiserad verksamhet. 
Detta är något som medför ett samarbete där vi inte behöver oroa oss för hur 
innebörden av olika yttranden ska tolkas. Det finns en poäng i att de som 
utformar organisationens liv (ledning, chefer etc.) har en viss insikt i 
organisations kulturella termer och tänkande för att underlätta träffandet av 
kloka beslut. 
 

                                                
9
 Kultur som system med gemensamma idéer, värderingar, uppfattningar och betydelser. 
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11.2. Tankesmedja 2008-10-10 

Sammanställning enskilda svar 

 

Vad tycker du kännetecknar dagens kultur på MSP? Dela in i bra och dåligt. 
 

Bra 

- Blandningen av företag och organisationer. – Många ”Kollegor” utöver 
den egna organisationen.  – Hjälpsamhet och öppna dörrar. 

- Vi har kul tillsammans i båda jobb och fest. – Vi är alla olika. 
- Kreativitet och kort väg till nya möten. 
- Träffar mycket folk. – Öppenhet, företag som vill nätverka, - Kul gäng som 

gör saker tillsammans- Det händer saker i huset. 
- Det är en härlig sammanhållning på MSP. – Efter att ha jobbat här tidigare 

& nu kommit tillbaka två år senare känns det som att ”en gång MSPare 
alltid MSPare. 

- Kulturen känns bra i stora drag. – Blandning av olika företag i olika åldrar 
samtidigt som den yttre miljön tilltalar. – Det är roligt att gå hit! 

- Bra att många flyttar in. – Möten i vardagen. – gemensam 
reception/tjänster. 

- Positiv exponering utåt tillsammans med andra företag. 
- Nära till samtal och lätt att få kontakt. 
- Allmänna miljön. – Nya idéer. – Diverse små event. 

 
 
 

Dåligt 

- Kalt och stelt, det behövs färg i lokalerna. – Kringliggande miljö behöver 
mer grönska etc. – Hög ljudnivå, inte minst från torget. 

- Vi har i vissa lägen ett snålt klimat, ibland ”pinka revir” tendenser. 
- Tidskrävande. 
- Finns vissa ”stängda” företag. – Alla utnyttjar inte möjligheten som finns 

med att sitta här. 
- Banken och revisorer flyttar ut, liksom Företagarna. 
- Svårt att komma vidare med samarbeten t.ex. samverkan i projekt. 
- Splittrat, en del företag känns utanför. – Vi utnyttjar inte potentialen. 

 
 



37 of 44 
 

Vilka möjligheter ser du finns för att utveckla MSPs kultur? 
 

- Skapa mer mysig/kreativ miljö med ex. Färg, soffor etc. – Höj området, 
ser dött ut. 

- Bygga på de positiva krafter som finns när det gäller samverkan. – Skapa 
en firar kultur, där vi firar framgång i stort och i smått. – Vi har alla 
förutsättningar för att lyckas. 

- Vem gör vad i vilket företag? – Kunskap om vilka vi är skapar möjligheter 
för framtiden. – Rundvandring med gäster. 

- Fler aktiviteter för att lära känna varandra. – Ta tillbaka veckansvärd där 
ett företag presenterar sig mer än bara på frukost. – Se över mixen av 
företag. – Ta bara in de som vill ta del av det som erbjuds i en sådan här 
miljö. 

- Att tydligare lyfta fram vad MSPs kultur är och vad vi vill att den ska vara. 
Tydligöra detta på i och utanför huset. 

- Det känns som att det är mycket upp till mig själv vad det blir och hur jag 
utnyttjar möjligheterna. – Ett faddersytem för nya hyresgäster tycker jag 
vore bra, frivilligt och inte alltför omfattande. 

- Att ta modeuppgifter att arbeta för ökat idéflöde till nya produkter och 
tjänster. – Mer gemensamma projekt. – Energiteknik, miljöteknik, 
säkerhet. – hur skapar vi ett kreativt centrum? 

- Allting kan alltid bli bättre! 
- Mer samarbeten! 



38 of 44 
 

Vad kan jag själv bidra med av ovanstående och vad önskar jag få tillbaka? 
 

- Respekt för andras arbete och arbetsbelastning. 
- Dela med sig av sådant som är värt att firas. Får glädjas med andra åt 

egen och andras glädje. – Vara generös i mitt nätverkande. – Givers – 
Gain – jag får tillbaka mäklade kontakter. – Feedback så jag kan bli bättre. 
– Jag får vistas i ett positivt klimat. 

- Kort presentation av mina erfarenheter. – Bollplank i affärsutveckling. 
- Vara med och ordna aktiviteter. – Komma på fler aktiviteter. – Anlita fler 

kollegor i huset där det är möjligt. – Önskar att fler gjorde likadant. 
- Kan tänka mig att vara fadder åt nya företagare. – Jag kan vara med och 

utveckla en modell för introduktion av nya företagare. – Önskar i och med 
detta få tillbaka ett kul och nyttigt nätverk. 

- Stödja intressanta företag i en inkubatorsmiljö. Affärsråd. – En mer 
samlad lokalisering av företagsaktörerna mer lokaliserad i Eskilstuna m.k.t 
bla kunder. 

- Genom att hålla en hög standard och god företagskultur bidrar företaget 
med indirekt med till en ”god MSP-kultur”. – har fått tillbaka hur mycket 
som helst och är mycket nöjd i nuläget. 

- Projektledning, IT-kunskap och kreativproblemlösning. 
- Ge tips. – Förmedla idéer. Delta. – Affärsidéer, affärer, utvecklingsidéer 

och kompetens. 
 

Vilka övriga idéer vill du bidra med för att vidareutveckla MSP? 

 
- Ta fram en kort pitch som alla kan säga i samband med evenemang här. – 

Visa kunden vad de mer kan få tillgång till här. – Nöjd kund kommer 
tillbaka. – Fler mys-sittplatser i korridorer. 

- Bjuda in olika företagare på frukostmöte el. Dyl. – Fler minimässor där vi 
presenterar oss och nya och gamla idéer. T.ex. provsmakning, demotester 
av produkter. 

- Går det att ljudisolera? – Utvidga lokalmässigt till miljöer som passar 
företag/aktörer bättre, bl.a. närhet till allmänhet, banker m.fl. 

- Ett paraplybolag (kanske finns redan, idea plant.) 
- Nätverksmotor, katalysator, en person som förmedlar kontakter, ger tips, 

tjuvkopplar mellan företagen. Någon som har tid till detta och som vet 
mycket om företagen. Marknadsföra MSP utåt. 
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Vad tycker du kännetecknar dagens kultur på MSP? Dela in i bra och dåligt. 
Grupp sammanställning 

 

Bra 

- Öppenhet 
- Många aktiviteter – lätt att nätverka – naturligt dagligt nätverkande – lätt att ta 

kontakt. 
- Inspirerande – samarbete – bra blandning av företag och organisationer – 

hjälpsam och bra atmosfär. 
 

Dåligt 

- Dålig kunskap om vem som är här – fördjupa relationer är svårt 
- Bildande av grupperingar – nya hyresgäster kontra äldre hyresgäster 
- Dåligt engagemang bland hyresgäster – brist på teknisk höjd/spetskompetens – 

the next level! 
- Saknad av veckansvärd – visa upp sig och sin kunskap mer och tydligare – dåligt 

utnyttjande av andras potential. 
 
 

Vilka möjligheter ser du finns för att utveckla MSPs kultur? 

 
- Fler fester som kan leda till ökad kunskap och djupare relationer Öka 

kunskapen om varandra – Rundvandring med nya och hälsa på FTG/ORG. 
– Uppmuntra firar kultur. 

- Faddersystem – Mer aktiviteter tillsammans – Presentation av gamla och 
nya företag. 

- Nätverksmotor – Katalysator – Veckans värd, visa upp sig mer än under 
en frukost. – Mer samverkan mellan företag externt. 

- Kompetensbank – sökbart internt/ marknadsföra externt. Kompetenssök. 
 
 

Vad kan jag själv bidra med av ovanstående och vad önskar jag få tillbaka? 
 

- Ge och ta – Delta – Affärsnytta. 
- Fadder – > Nya kontakter – Ställa upp på aktiviteter/presentationer -> nya 

kontakter/affärsmöjligheter – Arrangera aktiviteter 
- Våga vara mer personliga – respekt för andras möten och arbete – gå in i möte 

med dem som jobbar här utan att räkna med att bli kund – Vara varandras 
ambassadörer – Ta vara på varandras resurser. 

 
Vilka övriga idéer vill du bidra med för att vidareutveckla MSP? 

 
- Torget bättre ljudisolerat – Bygga om rum 10/11 till ett rum och ta bort korridor. 

– Intranätet långsamt. – Översiktskarta med aktörer och annan info. – Grupp 
som arbetar med dessa frågor – Blåsa liv i husrådet. – Tydliggöra grupper och 
klubbar – amslagstavla. 

- Intern utbildning/kompetensbank. – Marknadsföra MSP som en enhet externt. 
- Omvärldsanalys av andra science parks – Science tour, studiebesök. – Mer 

utbyte med företag utanför MSP.  
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11.3. Tankesmedja 2008-11-28 

Enskilda svar 

 
Stärker ni er affärsidé genom MSP? 

Ja, hur? 
 

- Möjlighet att utöka till andra närliggande områden med stöd från övriga. 
- Företaget har kunder på MSP och indirekt formar kunden företagets 

affärsidé som ständigt finns under den egna självkritiska ”luppen” 
- Många företag på MSP behöver mitt företags tjänster vilket i sin tur 

innebär fler kontakter. 
- Via MSP får vi ett nätverk med partners/medarbetare. 
- Nätverket 
- Närhet till andra tjänsteleverantörer (del av vår affärsidé) 
- Synliga för en större grupp människor 
- Trovärdighet 
- Kontakt med andra företag och diskussion kring deras affärsidé ger input 

för utveckling av den egna affärsidén 
- Lokal samverkan 

 
Nej, varför inte? 

 
– Vet inte hur stärkandet av min image ska ske med hjälp av MSP 
 
Vad anser ni att MSP kan bidra med för att stärka er affärsidé? 
 

- Mer samtal och utökat samarbete 
- Nätverkande 
- Stöd i form av kurser, coacher och seminarium samt arbeta för att lägga 

ut jobb på oss och vårt nätverk 
- Se till att MSP blir mer känt och förknippas med professionalism. 
- Vara mer av ett business center 
- Om MSP har mer kunskap om företagen och dess produkter/tjänster kan 

MSP sköta marknadsföringen 
- Gemensam föreläsning för t.ex. större företag för att förtydliga MSP-

företagens kompetens 
- Visa upp oss som ett bra exempel på företag som passar bra in på MSP:s 

verksamhet 
- Ännu mer uppmärksamhet kring lyckade affärer 
- Seminarium om affärsidé och hur detta ska/bör styra företagets inriktning 
- Lokala nätverk 
- Marknadsföra i kommun & län 
- Samarbete med andra aktörer 
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Har ert företag/organisation några värderingar ni följer? 

 
- Vi jobbar enbart med opensource fri-community byggd programvara 
- Respekt för kundens kunskap om den egna kunden. Ärlighet, seriositet 

och professionalism. 
- Kunden i fokus, ett med kunden -vi är deras markandsavd. 
- Det har vi säkert........ 
- Tillgänglighet, professionalitet 
- Kompetens, personlig service 
- Samspel 
- Nytänkande och kreativa lösningar 
- Tillförlitliga 
- Total leverantör 
- Nyfikna 
- Bryr oss, är nära, vi fixar 
- Wow, synlighet 
- Utmana dig varje dag 
- Delaktighet 

 
Vad har MSP för värderingar idag? Vad har du för uppfattning? 
 

- Öppenhet, kreativitet, samarbete och utveckling. 
- Innovations– och entreprenörsvänligt. 
- Entreprenörskap och nya idéer 
- Socialt nätverkande, professionalism 
- Mångfald 
- Nytänkande 
- Företagsmässig inspiration 
- Förnyelse 

 
 
Vad skulle vara en optimal värderingsgrund för ert företag/organisation från 
MSPs sida? 

 
- Öppenhet, samarbete 
- Ständig utveckling och kunskapsinhämtning. Gott samarbete och goda 

kontakter 
- Nätverkande 
- Beats me… 
- Utvecklande – marknadsföra företagen på ett bättre sätt. Bli sedd & känd 
- Hållbar utveckling/Miljövänlig, Miljöcertifiering? 
- Utveckla medlemsföretagen med ex. coachning 
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MSP Tankesmedja 2008-11-28 
Grupp sammanställning 

 
Stäker ni er affärsidé genom MSP? 

Ja, hur? 

 
- Nätverket, kontakter och miljön stärker varumärket och skapar jobb. 
- Syns mer, större möjlighet att möta folk. 
- Möjlighet till samarbete, bli en del av något större 
- Lokaler som främjar möten 
- Trovärdighet, seriositet 

 
 
Nej, Varför inte? 

 
Vad anser ni att MSP kan bidra med för att stärka er affärsidé? 

 

- En kompetenslista/samordnare som har kontroll på MSP:arnas resurser 
för att öka samverkan och stärka varumärket. 

- Ett intranät med större incitament, mer lockande som får alla att vilja 
använda det. 

- Genom att fronta företagen mer för olika grupper och under 
föreläsningar, göra företagen synligare, ex i Space 

- Berätta för gäster om företagen, gemensam broschyr/folder/mapp med 
info om alla företagen.  

- Dra större nytta av varandras affärsidéer, skapa nya affärsidéer 
tillsammans. 

- Fler små företags samarbete för att gå ihop och kunde sälja in paketet till 
större projekt. 

- Kompetensutveckling, ex få delta i inkubatorsutv. Till självkostnadspris. 
 
Har ert företag/organisation några värderingar ni följer? Berätta. 
 
– Inga grupper nämnde något på denna punkt. 
 
Vad har MSP för värderingar att stå på? Vad har du för uppfattning? 
 

- Kreativa miljöer, innovations – och innovationsvänligt. 
- Socialt nätverkande, professionalism, samarbete, kreativitet/nytänkande 
- Öppenhet, mångfald, uppmuntra olikheter. 
- Delaktighet – Nätverk, kontakter inflytande på MSP. 
- Öppenhet – Nya idéer och förnyelse 
- Framåtanda – Vill utmana, 
- Gemenskap – Vänlighet bra miljö 
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Vad skulle vara en optimal värderingsgrund för ert företag/Organisation från 

MSP:s sida? 

 

- Mer ”Vi-känsla” 
- Hållbar utveckling 
- Få hyresgästerna att känna sig utvalda, bredare utbud av tjänster 
- Naturlig mötesplats 
- Öppenhet och mångfald 
- Tydlig förmedla värderingar till nya MSP:are 
- Sudda ut gränsen mellan inkubator och företag/organisation, skapa 

delaktighet 
- Jobba närmare varandra rent fysiskt, kan bli ödsligt. 
- Trycka mer på ordet ”Science” 
- Skapa en klubb/föreningskänsla 
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11.4 Deltagare i tankesmedjor 

 

 
 

- Almi 
- Cayenne 
- Companion 
- Desarollo 
- Enitor 
- Hälsosam 
- NFC 
- Näringsliv 
- Prezend 
- Room 404 
- Santido 
- Seclink 
- UF 
- Workagent 
- Xcom 

 

 


