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Sammanfattning 

Bakgrund: Företaget som denna rapport behandlar är vid undersökningens genomförande mitt 

inne i en kulturförändringsprocess, där två avdelningar med olika kärnkompetens förs samman 

till en. Meningen med denna undersökning är att se över de potentiella problem som kan uppstå i 

förändringsprocessen då en eller flera subkulturer kommer i konflikt med organisationens mål. 

Syfte och metodik: Studiens syfte och mål är att undersöka hur subkulturer inverkar och svarar på 

organisationsförändringar. Undersökningen genomförs från ett bottom-up perspektiv där 

deltagande i daglig verksamhet tillsammans med subgrupperna utgör grunden. 

Företagsledningens perspektiv har utelämnats med anledning av tidigare litteratur på området där 

det ofta fokuserats på dennes tankar och syn på förändringsprocessen. Metoden som används är 

deltagande observationer och intervjuer. 

Resultat och slutsats: Subkulturer finns och de påverkar en organisationsförändring. Det är oklart 

i vilken riktning - subkulturerna kan både gynna och hämma förändringsprocesser. I det aktuella 

fallet hämmas förändringsprocessen då det råder en viss osäkerhet inom subgrupperna. Detta kan 

åtgärdas genom förbättrad kommunikation, både vertikalt och horisontellt. Beaktas bör också att 

organisationskultur och organisationsförändring innebär oerhört komplexa processer. 

Företagsledningar är utbildade och väl rustade för denna komplexitet men arbetare har ofta lite 

information och få verktyg för att hantera kommunikationen angående den osäkerhet som kan 

uppstå. Ökad kunskap och förståelse i organisationen leder till mer kommunikativa och 

förändliga subkulturer vilket i sin tur leder till mer effektiva organisationsförändringar.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord  
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Abstract 

Background: The company that this report addresses is, at time for investigation, in the midst of 

a change in organizational culture, where two departments with different core competencies are 

brought together into one. The purpose of this study is to review the potential problems that may 

occur in the change process when one or more subcultures come into conflict with organizational 

goals. Purpose and methodology: The reason for performing this study and the objectives are to 

examine how subcultures influence and respond to organizational changes. The survey is 

conducted with a bottom-up approach in which participation in daily activities with the 

subgroups is the foundation. The management's perspective has been omitted in consideration of 

past literature in the field where focus most often has been on their thoughts and views on the 

process of organizational change. The method used is participant observation and interviews.  

Results and Conclusion: Subcultures exist and they do affect an organizational change. It is 

unclear in what direction - subcultures can both promote and inhibit change. In this case the 

process of change where inhibited because of some uncertainty within the subgroups. This can 

be addressed through improved communication, both vertically and horizontally. One should 

take into account that organizational culture and organizational change is an extremely complex 

processes. Management are trained and well equipped for this complexity, but workers often 

have little information and few tools to manage communication regarding the uncertainty that 

may arise. Increased knowledge and understanding in the organization leads to subcultures that 

are more communicative and easy to alter, which in turn leads to more effective organizational 

change 
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1 BAKGRUND

1 Bakgrund

1.1 Inledning

Kultur är svårt och ta på, känns ibland flummigt och abstrakt, men det är och andra
sidan något som finns överallt. På en förskola, hemma och i stora organisationer - det är
något som påverkar alla och inte går att bortse ifrån. Organisationer har sedan början
av 80-talet intresserat sig för begreppet organisationskultur och intresset har sedan dess
ökat. Många framgångsrika konsultfirmor arbetar med organisationskultur och begreppet
är även populärt bland stora ledare. Ericssons förra VD, Carl- Henric Svanberg har vid
ett tillfälle sagt att:

"Kulturen besegrar alltid strategin"

Detta skulle kunna betyda att det är viktigare att arbeta med kultur än strategi eller att
man bör ta fram en strategi efter vad kulturen tillåter.

En ögonöppnare inom företagsvärldens var boken: The Art of Japanese Management
(Pascale & Athos, 1981). I boken lyfter man frågan varför Japanska företag är så fram-
gångsrika på visa områden medan västerländska företag verka halka efter utan uppenbar
anledning.

För att lyckas implementera ny kultur så måste organisationer hantera ytterligare steg i
processen, det handlar om förändring. Organisationsförändring är ett stort område inom
akademin, företagsledare och inte minst managementkonsulter tenderar att lovorda för-
ändringsarbete. Barack Obama vann det amerikanska presidentvalet 2008 med sloganen:

"Change we can believe in"

Han lyckades övertalade Amerikanska folket och världen - människor vill tro på förändring.
Man kan konstatera att samtidigt som allt fler modeller för hur man skall åstadkomma
organisationsförändring på ett effektivt sätt tillkommer, visar studier att de flesta föränd-
ringsprogram misslyckas (Alvesson & Sveningsson, 2008).

1.2 Företaget

I världen finns det ett par stora aktörer som arbetar med kraft- och automationslösningar,
en av dessa aktörer är ABB. Företaget har globalt ca 140 000 anställda varav ca 8000 finns
i Sverige. Företaget grundades år 1883 av Ludvig Fredholm och arbetade initialt med be-
lysning och generatorer. Bolaget har under 1900-talet utvecklats till en helhetsleverantör
av lösningar inom automation och elkraft. år 1974 fusionerades ASEA med Schweiziska
Brown Boveri och har sedan dess benämnts som ABB.

På en division inom företaget har ledning under 2011 valt att sammanföra två avdelning-
ar. Detta på grund utav att man vill lyfta upp en avdelning med lång tid av negativa
resultat. Sammanslagningen innefattar totalt ca 35 personer. Avdelningarna kommer i
denna rapport benämnas som teknikavdelningen och säljavdelningen. Kärnverksamheter-
na för respektive avdelning skiljer sig avsevärt även om de till viss del beror av varandra.
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1.3 Problemformulering 1 BAKGRUND

Eftersom säljavdelningen säljer projekt till teknikavdelningen och teknikavdelningen be-
sitter värdefull teknisk kunskap.

Förändringen påverkar avdelningarna rent fysiskt och administrativt genom att de slogs
ihop och placerades på samma ställe. Det bildades alltså ny organisation, ny ledning och
nya lokaler. Undersökningen inleds ca 10 månader efter att sammanslagningen ägt rum.
Forskaren implementeras i avdelningarna via en praktikplats, där forskaren i 5 månader
arbetar på avdelningen men med vitt skilda arbetsuppgifter mot det övriga. Under denna
förstudie på cirka 4 månader så arbetade forskaren på avdelningen men med arbetsuppgif-
ter som på intet sätt går att jämföra med det övrigas. Förstudien gav forskaren möjlighet
att komma närmare det anställda både före och efter förändringen. Denna rapport avser
att utgå ifrån denna förändring och kommer att behandla fenomen som man från före-
tagsledningen uppfattat som potentiella problem som man gärna skulle få ökad förståelse
för.

Syftet med rapporten är således att utifrån ett bottom-up perspektiv, undersöka hur sub-
kulturer inverkar på en förändring inom en organisation. Slutgiltiga målet är att förstå
varför det blir som det blir och ge tips och praktiska råd för att kunna arbeta igenom en
kulturförändringsprocess.

1.3 Problemformulering

Syftet med denna undersökning är att undersöka subkulturers inverkan och respons på
organisationsförändring. Rapporten har baserats på ett antal frågeställningar så som föl-
jer:

• Varför och hur skapas organisationskultur?

• Vad är subkulturers inverkar och respons på förändring?

• Är subkulturer bra eller dålig för en organisation?

• Vad är individens roll i en organisationskultur?

3



2 TEORETISK REFERENSRAM

2 Teoretisk referensram

För att ringa in och beskriva ramverket med rapport så inleds den med en teoretisk över-
sikt, där begreppen organisationskultur, organisationsförändring och summan av de båda
diskuteras. Inom organisationsteori och särskilt kulturteori så beskriver teorin en del av
metoden. Teorin skapar förståelse för den valda metoden och därför är rapporten struk-
turerad med teoretisk referensram före metoden.

Lou Gerstner sa efter sin tid som styrelseordförande på IBM att:

”Kulturen inte bara är en aspekt av spelet utan är själva spelet”

Stora ledare verkar anse att kulturarbete är viktigt. Kultur är ett komplext och svårun-
dersökt område där psykologi och organisationsteori möts. I denna litteraturöversikt ges
en sammanfattning av organisationskultur, organisationsförändring samt en beskrivning
av hur dessa påverkar varandra i en organisations strävan mot framgång och effektivitet.

2.1 Organisationskultur

Att en organisation består av människor som på något sätt påverkar och interagerar med
varandra kan te sig självklart. Det kan dock vara svårare att ta på vad som påverkar under
det som är mest uppenbart - tal, minspel och agerande. Detta benämns vardagligt som
kultur, och när man har en viss kultur inom en organisation benämns det organisations-
kultur. Området organisationskultur har det forskats kring sedan 80-talet och en pionjär
på området är Edgar Schein. Han har under lång tid varit verksam på området och tagit
fram flera definitioner. Han hävdar att organisationskultur grundar sig kring vissa anta-
gande. Dessa antaganden är föregivna och handlar om verkligheten, organisationen och
dess relation till omgivningen. Schein hävdar att dessa antaganden styr handlandet vil-
ket medför att organisationen styrs av värderingar, normer och artefakter (Schein, 1985).
Människor agerar på en medveten nivå utefter dessa värderingar och normer, exempelvis
klädkoder, principer och mål.

En annan vidare definition kommer från Bang: ”Organisationskultur är den uppsättning
gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en orga-
nisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden”. Dessa definitioner
är relativt vida och därför kan Hoefstede’s (1990) snävare definition istället brukas:

• Kultur är holistiskt och syftar på fenomen som kan reduceras till enskilda individer.

• fenomen; Kultur är ett fenomen som växer fram och förmedlas genom traditioner
och vanor.

• Kultur är trögt och svårt att förändra då människor tenderar att hålla fast vid sina
idéer, värderingar och vanor.

• Kultur är ett socialt konstruerat fenomen skapat och delat av människor som tillhör
olika grupper.
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2.1 Organisationskultur 2 TEORETISK REFERENSRAM

• Kultur är mjukt, vagt och svårfångat. Det är genuint kvalitativt, svårt att mäta och
klassificera.

• Kultur beskrivs gärna med antropologiska termer som myt, ritual och symbol.

• Kultur handlar mer om tankesätt, värderingar och idéer än om konkreta och synliga
delar av organisationen.

Subkultur

I litteraturen framstår organisationskultur som något som hela organisationer delar, vissa
unika värderingar och verklighetsuppfattningar. Detta är ett ganska bräckligt antagande
eftersom snarare olika grupper i organisationer delar olika värderingar (Alvesson & Sve-
ningsson, 2008). Det är sällan fler än en människa tolkar något på exakt samma sätt.
Utopin är uppenbar när man talar om en totalt gemensam kultur men där sammansätt-
ningen är komplex med individer av olika kön, klass, yrken samt varierande hierarkisk
tillhörighet. När alla inom en organisation delar samma kultur har Martin (1992) valt
att benämna detta som integrationsperspektivet. Motsatsen, är det han kallar ”differen-
tieringsperspektivet”. Med detta menas att till exempel företagsledningen, en avdelning
eller montörerna delar vissa värderingar och verklighetsuppfattningar och därefter bildar
grupper. Schein (1984) hävdar att en kultur kan utvecklas i varje grupp förutsatt att
följande betingelser föreligger:

(a) Gruppen måste ha varit tillsammans så länge att den upplevt och delat betydelsefulla
problem.

(b) Gruppen måste ha haft möjlighet att lösa dessa problem och iaktta effekten av lös-
ningarna.

(c) Gruppen måste ha tagit in nya medlemmar så man överfört sättet att lösa gruppens
problem till andra.

Denna definition gör att subkulturer kan skapas på många olika håll inom en organisation
- i stora som små grupper, horisontellt och vertikalt. Trice och Beyer (1993) ser på sub-
kulturer utifrån ett mer proaktivt perspektiv och har definierat tre betingelser som starkt
bidrar till bildandet av subgrupper: tät och nära kontakt, gemensamma erfarenheter och
gemensamma personliga egenskaper. Tät och nära kontakt beskriver man som essentiellt
för att bilda subgrupper eftersom människor som tillbringar mycket tid med varandra ten-
derar att utveckla gemensamma känslor. Gemensamma personliga erfarenheter leder till
gemensamt handlingsmönster och verklighetsuppfattning. Gemensamma personliga egen-
skaper så som ålder, utbildning, socialtillhörighet och värderingar anses underlättande då
individen inte behöver ändra sig nämnvärt. Dessa tre betingelser stimulerar känslan av
kohesion, känslan av gemenskap och sammanhållning och leder till att en grupp uppfattas
som en enad grupp.

Det är inte så att alla organisationer består av en massa subgrupper och att det omöjligt
för integrationsperspektivet att existera. Det finns dock en skillnad mellan subgruppens
kultur och hela organisationens kultur. I många fall existerar båda två - ett företag har
en gemensam kultur som de allra flesta delar samt en mängd olika subkulturer som inte
behöver motsäga den övergripande kulturen.
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2.1 Organisationskultur 2 TEORETISK REFERENSRAM

En bra eller dålig organisationskultur

Att tala om bra eller dåliga kulturer kan vara svårt, begreppen är vida och svårdefiniera-
de. Sathe (1985) hävdar att man måste skilja på kulturens styrka och dess innehåll. En
stark kultur kan skapa en stor lojalitet och uppslutningar bakom vissa värderingar och
antaganden. Detta är poänglöst om dessa värderingar och antagande leder organisationen
i fel riktning.

Fördelen med en stark och tät kultur är att medlemmarna känner till vilka värderingar,
preferenser, uppfattningar och verklighetsuppfattningar som gäller i organisation att de
därigenom då handlar utifrån en ”gemensam karta”. (Bang, 1999). I en sådan kultur är
det klart för dess medlemmar vad som förväntas av dem och hur ramverket ser ut. Vidare
argumenterar Wilkins (1978) är att en tät och stark kultur ofta hör samman med en hög
grad av lojalitet och engagemang gentemot organisationen.

Organisationskultur är alltså svårt att bryta ner till något som antingen är positivt eller
negativt. Begreppet och dess innebörd måste ställas i relation till organisationens mål.

Kulturella konflikter i en organisation

Konflikter på ett företag kan engagera olika enheter, så som inom eller mellan subkulturer,
mellan funktionsenheter, olika åldersgrupper eller mellan olika skikt.

Bang (1999) menar att en relation mellan två eller flera subgrupper kan beskrivas från
3 olika sätt: Relationen gentemot varandra kan vara stödjande vilket främjar, eller mot-
satsen motstridig vilket hämmar. Det tredje alternativet är oberoende och då påverkar
parterna inte varandra. När en relation är motstridig och därmed hämmar varandras ar-
bete så kan det benämnas som om de ligger i konflikt (Martinussen, 1984). Bang snävar åt
definitionen och menar att en konflikt mellan subkulturer innebär att grupperna hindrar
varandra. I en organisation så finns det ofta olika fördefinierade subkulturer som i vissa
fall kan leda till konflikt.

En potentiell källa till konflikt är olika funktionsenheter, där de olika grupperna har olika
arbetsuppgifter, som till exempel försäljning eller teknik. Dessa gruppers verklighetsupp-
fattning är ofta skilda från varandra. Från ett håll kan det viktigaste vara att sälja medan
en annan avdelning tycker att tekniskt avancerade lösningar är det viktigaste.

även konflikter i olika skikt bör beaktas. Ledningen kan vara enig om en sak men arbetarna
kan anse det motsatta. De anställda kan ha en uppfattning om att ledningen enbart anser
att effektivitet och pengar är det viktigaste och struntar i de anställda välbefinnande, men
ledningens egentliga vilja är att göra företaget lönsamt så att alla kan behålla sina arbe-
ten. Ogbonna och Harris (1998) upptäckte i sin studie att det på en livsmedelkedja fanns
kraftigt skilda tolkningar utifrån ett av företagsledningens uttalanden. Företagsledning-
en ville kommunicera ”en mer kundfokuserad organisation”. Butikscheferna uppfattade
att företagsledningen ville reducerad antalet butikchefer och minska deras makt. Sist i
kommunikationskedjan fanns de anställda som tolkade budskapet som att ledningen ville
utnyttja dem. Dessa olika uppfattningar står kanske inte direkt i konflikt till varandra,
men det verkar logiskt att oavsiktliga konsekvenser allvarligt kan försvåra möjligheterna
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2.1 Organisationskultur 2 TEORETISK REFERENSRAM

att genomdriva förändringsinitiativ (Ogbonna och Harris, 1998).

I organisationer, särskilt där generationsskifte pågår, kan det uppstå konflikter mellan
de olika generationerna inom en organisation. De unga nyanställda kan anse att deras
kunskaper är mest fördelaktiga eftersom de är uppdaterade och eventuellt mer högutbil-
dade. Den äldre generationen hänvisar kanske till erfarenhet och professionellt nätverk. I
generationsskiften är detta fenomen extra tydligt då man på en avdelning kan utsättas
för relativt stora avgångar och därmed stora nyrekryteringar som ändrar subkulturernas
sammansättning och därmed öppnar upp för konflikter.

Kulturens inverkan på resultatet

I den moderna historien så har organisationsbegreppet blivit så populärt att ledare och
konsulter hänvisar till att kulturen är det som ligger till grund till organisationers fram-
gång. I inledningen nämndes att Ericssons förra VD, Carl-Henric Svanberg uttrycks sig
frågan. även Lou Gerstner drog efter sina år som styrelseordförande på IBM slutsatsen
att ”kulturen inte bara är en aspekt av spelet utan är själva spelet”. Från akademins per-
spektiv så är det dock förhållandevis få empiriska studier som styrker sambandet mellan
organisationskultur och resultatvariabler, till exempel ekonomiska resultat, effektivitet
och omställningsförmåga (Calori och Sarnin, 1991; Kotter och Heskett, 1992 med flera).

Ett annat exempel på denna typ av studie är In Search of Excellence av Peters och Water-
man (1982). Där beskrev författarna kulturer inom 62 ekonomiskt framgångsrika företag,
och de ville då söka ifall det finns ett samband mellan en specifik stark kultur och bra
prestationer. Kilmann (1985) kom fram till att en stark kultur kan ha en stor inverkan
mot framgång inom verksamheten, detta på grund av sitt genomgripande inflytande i hela
organisationen. Detta betyder dock inte entydigt att en stark kultur eller subkultur är
likställd med en framgångsrik organisation eftersom innehållet i kulturen är avgörande.
En stark kultur som strävar parallellt och i den riktning som är bäst för organisationen
är att föredra.

1990 presenterade Daniel R Denison sin studie där han empiriskt under 5 år studerade
över 40 000 personer på 34 företag. Syftet var att studera om organisationskultur korre-
lerar med de två ekonomiska storheterna avkastningsgrad och vinstmarginal. Kritik har
riktats mot denna studie eftersom det är svårt att påvisa ifall man lyckats kartlägga or-
ganisationsklimatet eller kulturen. Slutsatserna Denison drog från sin studie var ändå är
att det finns ett visst samband. Han avslutar sin rapport med fyra stycken antaganden
om kulturella särdrag som bidrar till att en organisations effektivitet ökar:

• Medbestämmande och involvering. I en kultur där medbestämmande och ett aktivt
deltagande i de beslut som fattas blir effektiviteten högre. Studien menar att detta
beror på att hög grad av engagemang och deltagande skapar en känsla av delägarskap
och ansvar vilket bidrar till bättre och effektivare processer.

• Samstämmighet och konsekvens. En kultur som benämns stark påvisar en stark
klang av samstämmighet och förståelse för varandra. Detta leder till att kommuni-
kation och samarbete blir lättare.
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2.2 Organisationsförändring 2 TEORETISK REFERENSRAM

• Anpassningsduglighet. Det finns en korrelation mellan företags förmåga att ställa
om och anpassa sig till nya förhållningsregler och dess förmåga att arbeta effektivt
både internt och externt.

• Klart och erkänt syfte. En organisations effektivitet beror på i vilken grad medlem-
marna har ett klart och erkänt syfte. Detta för att det ger en klar anledning till
varför deras arbete behövs vilket i längden leder till att arbetet känns meningsfullt,
samt för att det ger medlemmarna en tydlig anvisning om i vilken riktning man
strävar. Det blir därmed tydligt för organisationen och individen vad den enskilde
skall bidra med för att nå målet.

Dessa fyra antaganden hävdar Denison (1990) hänger ihop med goda resultat men han
hävdar också att de var för sig inte behöver ha positiv effekt.

2.2 Organisationsförändring

I en värld med ökad konkurens och globalisering, där dessutom tekniken utvecklas enormt
snabbt är ingenting statiskt. En mängd faktorer leder till att organisationsförändring är
ett stort område både inom akademin och i företagsvärlden. Kapitlet avser att utreda vad
som kan vara bakgrunden till förändringar, vilka modeller det finns för att förändra och
till sist se över vilka konflikter som kan uppstå.

Externa krafter i en organisationsförändring

Ett vanligt sätt att se på bakgrunden till organisationsförändring är att det är ett di-
rekt resultat av yttre faktorer - politiska, tekniska, demografiska, ekonomiska, inverkan
från marknadskrafter och kulturella faktorer (Child 2005). Med politiska krafter åsyftar
till exempel ändringar i regler och lagar, införandet av nya standarder. Internationalise-
ring får ofta som direkt följ att ett företag måste anpassa sig till nya spelregler, dessutom
påverkar internationaliseringen att man från ett ledningsperspektiv ofta måste införa kon-
trollsystem och standardiseringar. Teknik och teknikutveckling påverkar ett företag på en
mängd sätt, vilket ofta gör organisationen väldigt beroende av detta. Mer sofistikerade
kommunikationssystem utgör nya möjligheter för samarbete och även nya möjlighet att
bedriva sin verksamhet. Genom ny teknologi kan personalen utföra sina arbetsuppgifter
på nya sätt, antingen hemifrån eller från arbetsplatsen, vilket i sin tur kan driva på glo-
baliseringen (Child 2005) och även motverka urbaniseringen. Demografiska faktorer kan
påverka rekrytering och således också ett företags expansionsmöjligheter. Ekonomiska fak-
torer som kan orsaka förändringar är till exempel en låg- respektive högkonjunktur eller
neddragningar i en verksamhet. Dessa samverkar ibland med marknadskrafter som genom
nya kunder, större marknad och förändrade spelregler kan verka som stora krafter. Kultu-
rella krafter är något som blivit allt mer väsentliga för företag och större organisationer.
Oberoende om företag använder sig av kulturbegreppet som en fasad eller som ett verkligt
förändringsverktyg så är det svårt att bortse från att arbete med kultur kan resultera i
förändringar.

Interna krafter

Inom ramen för organisationsförändring finns också interna drivkrafter (Dawson 2003).
Dessa krafter är i många fall svåra att särskilja. Fokus för företaget kan ändras genom
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nytänkande idéer, innovationer eller modifierad organisationen. I många fall är det så att
en intern kraft leder till en extern kraft och vice versa. När man talar om krafter som lig-
ger bakom en organisationsförändring är det ofta fördelaktigt att försöka särskilja externa
från interna krafter. Detta eftersom åsikter och människors tro under tiden förändras och
utvecklas. Pettifrew (1985) hävdar att det alltid finns utrymme för människor att handla
på basis av tolkningar de gör av det som händer runt omkring. Detta påvisar vikten av
att kommunicera den faktor eller de faktorerna som är egentliga grunden till förändringen.

I företagsvärlden råder det ständigt en trend om vad som är det ”rätta” förändringspro-
grammet. Det finns företags som ständigt anammar dessa trender. Helms Mills (2003)
definierar dessa företag som ”serieförändringsföretag”. Trender spelar en viss roll då inter-
na organisationsförändringskrafter avhandlas eftersom både anställda och chefer påverkas
och färgas av dessa trender. I sin tur leder detta till att den ursprungliga förändringsfak-
torn åsidosätts och skapar osäkerhet och förvirring.

Förändringsmodeller

Det finns flera olika modeller för förändring. Lewins modell för förändringar bygger på att
människor styrs av normer, roller och värderingar som råder inom en grupp eller orga-
nisation. Enligt Lewin måste dessa normer, värderingar och roller förkastas och ersättas
med nya. Modellen som presenterades 1951 är en 3-stegsmodell, där processen kan liknas
med att ändra formen på ett isblock. Det olika stegen presenteras nedan:

• Upptina: Att initialt skapa motivation för förändring genom att övertyga de anställ-
da att dagens förhållanden inte är långsiktigt bra.

• Förändra: Identifiera nya beteenden och normer. Kommunicera dessa. Införa den
nya kulturen och attityderna.

• Återfrysa: Implementera det nya beteendet genom att belöna, god kommunikation
och bra strukturer.

Då Lewins modell är generell angriper Kotter frågan från ett annat perspektiv som är
mer problembaserad. Genom att under lång tid studera vilka fel som oftast begicks vid
förändringsarbeten på över 100 företag kom Kotter (1996) i sin avhandling fram till 8 steg
som han anser behöver hanteras för en framgångsrik förändringsprocess.

(1) Etablera en känsla av angelägenhet: identifiera kriser eller stora möjligheter

(2) Skapa en vägledande koalition: sätt samman en grupp som har mandat och kraft att
leda förändringsarbetet.

(3) Utveckla en vision och en strategi: skapa en vision för att styra förändringsarbetet
och strategier för att uppnå denna vision.

(4) Kommunicera förändringsvisionen: använd alla medel för att kommunicera ut den
nya visionen och strategin.

(5) Skapa förutsättningar på handling på bred front: ta bort alla hinder.
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(6) Skapa omedelbara vinster: planera vinster och ge synliga erkännanden.

(7) Konsolidera förändringarna och skapa mer förändringar: använd vinsterna för att
skapa mer vinster/förändringar.

(8) Förankra det nya ansatserna i kulturen: Se till att det som kommuniceras efterlevs.

Källa: fri översättning (Kotter 1995)

För att skapa en framgångsrik förändringsprocess argumenterar Kotter att det krävs att
man mer eller mindre arbetar efter hans modell och låter förändringsarbete ta den tid
som behövs. Att reducera fel kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. ”även
väldigt duktiga människor gör oftast minst ett stort fel på en av punkterna” (Kotter, 1996).

Processansats

På senare tid har man tittat på organisationsförändringsteori med ett lite mer kritiskt
synsätt och detta kanske för att många initiativ misslyckats. Man har sett att noga ut-
arbetade planer och mycket resurser som ändå resulterat i blygsamma framgångar. Ett
relativ nytt angreppssätt beskriver organisationsförändring som en process som är öppen,
kontinuerlig och oförutsägbar, ofta utan vare sig början eller slut. Det handlar inte om
att förkasta ledningens förändringsambitioner utan snarare att ha en förståelse för att allt
kommer att tolkas, modifieras och ändras på sätt som är mycket svåra att förutse. Med
en sådan processuell syn på organisationsförändring vinner man större förståelse av en
komplex och kaotisk verklighet som rymmer motstånd, politiska processer, förhandlingar,
mångtydigheter, olika tolkningar och missförstånd (Balogun, 2006).

Motstånd till förändring

Utifrån en enkel världssyn följer människor och grupper enkla modeller, men verkligheten
visar ofta motsatsen. Organisationsförändring är svårt och många misslyckade organisa-
tionsförändringar sker på grund av motstånd till förändring (Mauerer, 1996; Waddell och
Sohal, 1998). Motstånd betraktas ofta som ett resultat av (Dawson, 2003).

• Stora förändringar i arbetsuppgifter (förändringar i kraven på kompentens och fär-
digheter)

• Minskad ekonomisk trygghet eller förlust av arbete

• Psykologiskt hot (reelt eller inbillat)

• Rubbning av de sociala arrangemangen (nya arbetsvillkor)

• Minskad status

Organisationer är oerhört komplexa och det är därför mycket svårt att beskriva hur mot-
stånd kan te sig på ett entydigt sätt. Att knyta motstånd till en viss typ av personlighet
är således svårt eftersom motiven kan differera på en mängd olika sätt. Forskning har
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däremot visat att äldre anställda är mer lojala mot företaget än mot sina överordnade i
de fall de anser att den överordnade inte gynnar företagets intressen (Sennett, 1999).

Wallanader (2002) konstaterar i sin avhandling att förändringar ofta förstör det kompli-
cerade nätverk av relationer som byggs upp i en organisation, och det kan dröja länge
innan det skapas nya. Detta påvisar en mer negativ bild av förändring än i den populära
litteraturen som ofta framställer organisationsförändringar i ett ljust skimmer. Faktorer
som talar emot förändringen beskrivs mer dunkelt och negativt, och detta gör kanske att
det generellt uppfattas som mer positivt med organisationsförändring än det verkligen
är. Det finns en stor risk att man skapar cynism och frustration bland organisationens
medlemmar om man inte lyckas åstadkomma något substantiellt och bestående (Alvesson
och Sveningsson, 2008). Motstånd handlar inte om att vara för eller emot något, ofta är
det mycket mer komplext än så. Ett exempel kan vara att man stödjer målet men inte
vägen till målen. Man i stora ordalag överens med ledningen vart man skall men inte om
den exakta vägen dit.

Genom en empirsikt studie på cirka 2000 av Spaniens 50000 mest framgångsrika företag
så utkristalliserade Parado del Val och Martinez Fuentes (2003) de faktorer som ger störst
motstånd. Forskarna menar således att företagen bör prioritera att arbeta med följande
fem förändringsmotstånd:

• Brist på kreativ respons på grund av uppgivenhet

• Djupt rotade värderingar

• Intresseskillnader mellan anställd och ledning

• Brist på kreativ respons på grund av snabba och komplexa förändringar

• Kommunikationsbarriärer

Konflikter mellan organisationskulturer som slagits ihop

Detta område är intressant då det är ett ständigt aktuellt ämne för näringslivspressen.
Ofta hävdar man att misslyckade fusioner beror på stora olikheter, vilket skulle leda till
kulturella skillnader. Bang (1999) listar hur olika organisationer kan samverka efter en
fusion:

Samexistens: de två kulturerna existera sida vid sida utan att påverka varandra.

Assimilation: den ena kulturen blir uppfångad av den andra och den andra försvinner.

Nyskapande: Sammanslagningen resulterar att det byggs en helt ny kultur.

Avvsining: Det uppstår stark konflikt som i sin förlängning ofta leder till någon av de
övriga punkterna.

Avkultivering: Den ena kultur vittrar sönder på grund av någon faktor, ofta kan det vara
att nyckelpersoner slut.
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2.3 Att förändra organisationskultur

En förändringsprocess framgång beror på vad som skall förändras. Tidigare i rapporten
har olika modeller för förändringsarbete beskrivits där teoretiska modeller benämnts för
att förstå och få en bild av hur en förändring bör gå till. Dessa beskrivs ofta i relativt
vida ordalag. Istället för att beskriva exakta steg man bör gå igenom kan man göra som
processansatsen och anta att förändringsprocessen är kaotisk och svårtyglad. Istället för
att beskriva ett antal steg att passera så beskrivs punkter eller faktorer som bör beaktas
i förändringsprocesser. Heracleous & Langham (1996) nämner fyra faktorer som de anser
är avgörande för att styra en framgångsrik förändringsprocess: synligt ledarskap, tydlig
kommunikation, att de anställda deltar i planeringsfasen och samt att de utvecklar nya
färdigheter.

Detta kan vara en riktlinje att sträva efter men relativt svårt att konkretisra. Alvesson
och Sveningsson (2008) gör en omfattande djupstudie där de under flera års tid följer ett
företag som genomgår en stor kulturförändring. Resultatet av rapporten visar på 15 tips
och angreppssätt:

Kontexten

1. Förändringen bör ses som att organisationen självomvandlar sig.

2. Man ska arbeta med måttfulla och realistiska ambitioner.

3. Man bör ha långsiktigt perspektiv och uthållighet.

Förändringsarbetet

4. I kulturellt förändringsarbete bör man integrera planering, genomförande tillsam-
mans med ett ständigt pågående uppföljningsarbete.

5. Man bör inte bara klargöra roller och relationer mellan de som är engagerade i
förändringsarbetet, utan också ta hänsyn till deras identiteter.

6. Man bör utveckla en grundläggande föreställning om förändringsprogrammet. På
vilken nivå skall förändringen förankras hos mottagaren - är det tänkt som en tan-
keställare eller är det en omvandling på djupet?

7. Man bör ha en stark vi-känsla, alla som berörs ska uppleva en känsla av gemensam-
het. Externa aktörer som leder arbetet kommer alltid att ifrågasättas. Innehållet

8. Man bör undvika det självklart goda. Det är ofta så att man fokuserar på saker som
kvalitet, kundorientering, respekt med mera. Faktum är att det som människor tar
till sig är inte sådant som är uppenbart. Man hävdar att saker som skakar om ofta
leder till mer diskussion och mer engagemang.

9. Man bör sätta fokus på innebörden. Många avhandlingar argumenterar för värde-
ringar, men de tenderar till att framställa vaga ideal istället för att skapa en klar
föreställning angående vad man menar är viktiga element i organisationskulturen.

12



2.4 Vetenskapliga mål och plats i litteraturen 2 TEORETISK REFERENSRAM

Taktiken

10. Man bör under förändringsarbetet använda en ”push and pull”-metod, där man
varvar press med dialog. Detta för att pressa förändringen framåt och samtidig
skapa en förståelse och förankring genom dialog.

11. Under arbetet ska man vara vaksam för känslor och symboler.

Processen

12. Man bör förankra förändringsarbetet i människors erfarenheter och på så vis skapa
mening.

13. Det är viktigt att vara uppmärksam på processen och mottagandet - kulturell or-
ganisationsförändring kan inte följa en förutbestämd design. Istället bör man vara
vaksam på att ständig omarbeta och foga processen efter omgivningen.

14. Man bör låta kulturella teman stå kvar på dagordningen. Kulturella förändringar är
något som man ständigt måste arbeta med och man skall inte se det som något man
kan bocka av och avsluta. Ledarskap betyder bland annat att viktiga saker sätts
på dagordningen och att man låter dem stå kvar där (Kotter, 1982). Viktigast att
beakta vid förändringsarbete

15. Innan arbetet inleds bör man tänka sig för noga. Faktum kvarstår att de allra flesta
förändringsarbeten misslyckas och avbryts.

2.4 Vetenskapliga mål och plats i litteraturen

Både organisationsförändring och organisationskultur är väletablerade inom akademin.
Det finns mängder av forskning som behandlar organisationsförändring, organisationskul-
tur och summan av de båda. Två frågor som anses undermåligt representerade i littera-
turen är subgruppers inverkar på en organisation i förändring samt om dessa områden
bara är någonting för företagsledning och människor i beslutsfattande positioner. Befint-
lig litteratur är oftast skriven från ett ledningsperspektiv och underbyggs med intervjuer
och statistik från företagsledning. Resultatet av detta är att akademin antar att en före-
tagslednings roll är att försöka leda ”blinda hönor” i rätt riktning. Denna rapport ämnar
undersöka om företagsledningen kan göra någonting för att istället stimulera de anställdas
roll i förändringsprocessen. På vilket sätt bidrar subkulturerna i organisationsförändring-
en?
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3 Metod

Denna undersökning är av kvalitativ typ som baseras på intervjuer och deltagande ob-
servationer. Undersökning utgår från ett interpretivistiskt paradigm där man genom en
induktiv process söker förståelsen för vissa fenomen utifrån en särskild kontext. Detta
eftersom denna rapports syfte är att söka en djupare förståelse om vad som styr och
påverkar subgruppers interaktion och förmåga att samverka. Studien är vald att göras
kvalitativ med anledning av att hitta mönster och söka förståelse (Trost, 2007). För att
kunna nå ett så rättvisande resultat som möjligt kommer en fallstudie där två stycken
kvalitativa faktainsamlingsmetoder användas. Den ena metoden är djupintervjuer och den
andra är deltagande observationer. Ett vedertaget sätt att analysera emperi i studier som
behandlar företagskultur är att använda triangulering (Collis & Hussey, 2009). Genom
att addera den befintliga teorin till den samlade emperin och sedan dra slutsatser och
se mönster som stämmer överens mellan de deltagande studierna och intervjuerna fås
en samlad bild över undersökningsobjektet. Undersökningen har genomförts på ett bolag
inom ABB under 5 månader våren 2012. I studien undersöks två stycken subkulturer. En
subkultur går under benämningen teknik och en under benämningen sälj. Medgivande till
rapporten och undersökningstekniken i fråga har givits från ansvarig chef på avdelningen.

3.1 Intervjuer

Undersökning bygger till stor del på deltagande observationer. Dessutom har mer djupgå-
ende intervjuer genomförts. Dessa intervjuer har gjorts med två personerna från subkultur
sälj och två från subkultur teknik. Urvalet av intervjuobjekt utgick ifrån intervjuobjek-
tens ålder, arbetsroll och antal arbetade år på företaget, det togs även hänsyn till vilken
subgrupp man tillhörde. Dessa kriterier sattes upp för att kunna jämföra intervjuobjek-
tens svar, valet grundade sig på erfarenheter som forskaren samlat på sig på avdelningen.
Intervjuobjekten tillfrågades via ett informativt mail, där alla fick samma information
om undersökningens innehåll samt en förfrågan där intresse att delta i studien frågades.
Mail valdes för att det ansågs som oetiskt att fråga offentligt i ett kontorslandskap, där
en svar kan påverkas av att kollegor kan höra. Intervjusubjektets anonymitet ansåg viktig
eftersom frågorna och dess svar eventuellt kan vara kontroversiella.

3.2 Intervjuguide

Intervjuerna är strukturerade kring en intervjuguide som finns till för att säkerställa att
alla områden i studien behandlas och berörs. Lika viktigt som att alla ämnen berörs är
att intervjun sker på intervjusubjektets villkor och därför sker intervjun som ett öppet
samtal. En metod för att skapa en öppnare stämning vid denna typ av intervjuer är Levins
(1990) metod att låta intervjuobjektet få tid att anteckna information på lappar utifrån en
vid fråga vid samtalets inledning. Intervjun inleds med att forskaren ber intervjuobjektet
skriva ner de subgrupper han/hon upplever finns på avdelningen. Han/hon får sedan
resonera högt kring dessa.
Därefter behandlades följande områden under intervjun:

• Relationer mellan subgrupperna

• Styrkor respektive svagheter hos respektive subgrupp
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• Karakteristiska för subgrupperna

• Jämför gamla och nuvarande arbetsplatsen

• Påverkan från andra subgrupper än ”den egna”

• Tankar om ledarens roll

• Ledarens möjlighet att påverka

• Hans/hennes förmåga att påverka på arbetsplatsen

• Förslag på hur man kan förbättra resultat och stämning på kontoret

• Det finns en kultur framtagen gemensamt för cirka ett år sedan: Tankar och åsikter
om denna. Tycker han/hon att det framgår något syfte? Upplevs det att avdelningen
lever efter detta.

Intervjun avslutas med att man presenterar ett 30-tal symboliska bilder för intervjusub-
jektet och ber vederbörande plocka ut ett par bilder utifrån frågan: Hur känner du just
nu inför den organisationsförändringen som skedde för ett år sedan? Bilderna är i sig inte
gjorda för tolkning, utan för att väcka intresse och diskussion. Det är noga att poängtera
att det inte görs någon psykologisk tolkning utifrån valet av bild.

För att verifiera att intervjuguiden var funktionsduglig och utformad på ett gångbart sätt
genomfördes en testintervju med en person som inte var inom ramen för det urval som
definierats i undersökningen.

Insamlingen av fakta sker utifrån en teori som kallas Grounded theory som är: en systema-
tisk uppsättning förfaranden för att induktivt härleda en grundad teori om ett fenomen.
”Resultaten av forskningen utgör en teoretisk formulering av verkligheten som under-
söks, snarare än att bestå av en uppsättning siffror, eller en grupp av löst relaterade
teman” (Strauss and Corbin, 1990). Med andra ord kommer kunskapen kring det aktuel-
la ämnesområdet utvecklas under studiens tid och studien utgår ifrån hypoteser om att
det subkulturer påverkar avdelningen chanser att bli konkurrenskraftig. Detta innebär att
denna typ av forskning kan bli svår att förutse eftersom forskaren hela tiden utvecklar frå-
geställningen och kunskap kring ämnet och det som undersöks. Särskilt tydligt blir detta
vid öppna intervjuer där utgången kan bli något som man inte alls kunnat förutspå. Rent
praktiskt kommer intervjuguiden att utvecklas under intervjuerna och undersökningens
tidsram.

3.3 Deltagande observationer

Deltagande observation innebär att forskaren följer med en människa eller grupp och note-
rar iakttagelser. Detta har i denna undersökning genomförts under hela undersökningens
tidsram. Forskaren får en bild av verkligheten och deltar i en individs vardag samt ställer
frågor och observerar (Bell, 2009). Syftet att genomföra arbetet på detta sätt är att få
en mer sanningsenlig bild om vad som faktiskt händer på arbetsplatsen. Utöver dessa
observationer har även forskaren haft enkla uppgifter att utföra på arbetsplatsen i syfte
att komma ännu närmre verkligheten och se hur organisationen bemöter och agerar. Den
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empiriska datainsamlingen betyder att en del bygger på självupplevd data. Informationen
från de deltagande observationerna används för att bättre kunna tolka intervjuerna samt
för att ge forskaren en helhetsbild. De presenteras inte som klara fakta med anledning av
det icke standardiserade sätt informationen är insamlad på.

Under tiden undersökningen har pågått så har ett flertal evenemang så som kick-off:er,
sociala tillställningar, utbildningar och informationsmöten genomfört. Två stycken kick-
off:er har genomförts - en på avdelningsnivå och en utifrån ett mer övergripande per-
spektiv. Det har även varit 3 stycken sociala tillställningar, där de anställda erbjudits
möjlighet att träffa varandra utanför arbete för att umgås. Under dessa tillfällen har
forskaren fått ta del av evenemangen på samma sätt som övriga medarbetare i fråga om
närvaro, tillträde och information. Ett vanligt inslag är att personalen är på utbildning,
och dessa har forskaren inte deltagit i förutom sådana utbildningar som syftat direkt till
avdelningens kulturarbete.

3.4 Informella Intervjuer

Många av de intervjuer, deltagande observationer och samtal som exekverades är av infor-
mell karaktär vilket betyder att respondenten inte kommer vara direkt medveten om att en
intervju pågår, däremot är alla inom organisationen medvetna om att forskaren genomför
sin studie på avdelningen. Avsikten med att använda sig utav informella intervjuer är att
få svar på en del av de hypoteser och dessutom att i studien få information om vad som
verkligen händer när organisationen arbetar som vanligt istället för att intervjusubjektet
ges möjlighet att svara ”rätt”.

3.5 Avgränsning

Området organisationskultur är stort och täcker in många akademiska områden vilket
gör det svårt att få en heltäckande bild av området. För att avgränsa undersökningen så
har ett visst perspektiv valts, utifrån två identifierade subkulturer. Med anledning av re-
dan existerande litteratur på området, men också för begränsningen skull har ledningens
perspektiv uteslutits ur studien och det blir enbart ett ”bottom-up perspektiv”, dvs syn
utifrån säljare och tekniker men inte utifrån företagsledningen.

Syftet med den metodologi som valts är att kunna skapa en förståelse och besvara de frå-
gor som tidigare nämnts. Det finns självklart ett stort antal frågor som går inom ramen
för rapportens titel, men för begränsningens skull har de frågor och fokus som tidigare
nämnts fått stå som begränsning. Dessa frågor har ansetts relevanta för klimatet inom
organisationen samt är även allmängiltiga för tillämplighet på annat håll.

För att göra undersökningen möjlig har intervjuerna begränsats till ett urval av perso-
ner som får anses representativa för gruppen. Deltagande observationer har istället fått
representera helheten.
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4 Resultat av emperin

4.1 Deltagande observationer

Ett första intryck

Det första intrycket man möts av på avdelningen är att människor är glada och att allt
fungerar tillsynes bra. Det finns processer, möten, en trevlig värme och öppenhet bland
medarbetarna. Forskaren blir meddragen i fikaraster, bemöts av glada tillrop och får hjälp
då frågor uppstår. Ledningen bidrar genom att sprida energi samt stötta och visa intresse.
Avdelningen verkar vara under utveckling vilket också bidrar till en positiv atmosfär.
Som exempel sker det under forskningsperioden förändringar i kontorslandskapet, nya
informationssystem införs och befordringar utges. Organisationen är som tidigare nämnts
i rörelse och det går inte att förneka att man är mitt uppe i en förändringsprocess. Det
finns en känsla av att saker och ting ”är nyss gjort” och att fler förbättringar kommer att
ske. Från en medarbetares synvinkel har den stora organisationsförändringen rent konkret
inneburit att man flyttat till nya lokaler – till det bättre enligt sälj, men till det sämre
enligt teknik.

Förändringsarbetet

Någonting händer hela tiden på avdelningen, nya utmaningar för de anställda rent yrkes-
mässigt, men man kan också se att företagsledningen hela tiden pressar in förändringsar-
bete i olika tal, aktiviteter, lappar och utskick via mail. När det varit tyst från ledningen
under en period så tas det plötsligt upp igen, det kan vara små indicier eller tydliga di-
rektiv.

Bland samtalen som går på avdelningen märks det att människor är nyfikna och engage-
rade i organisationens framtiden genom positiva ordalag och visioner. Motsatsen existerar
dock också, vissa verkar anse det som jobbigt ”att inte kunna stanna upp” som en person
uttrycker sig. Det är svårt att notera ifall förändringsarbetet är dynamiskt och följer de
åsikter som organisationen yttrar eller ifall förändringsarbetet är en strikt utarbetad mo-
dell. Det som skulle kunna tyda på det tidigare alternativet är att vissa aktiviteter och
arrangemang annonserats kort inpå, vilket tyder på att man kontinuerligt anpassar för-
ändringsarbetet till det som behövs, med detta skulle också kunna bero på dålig planering.

Tydligt är i alla fall att ledningen uppmuntrar att avdelningen deltar i utvecklingen av
strategier då så gott som alla aktiviteter avdelningen genomför involverar olika workshopar
med strategi som tema.

Vinnarkulturen

I samband med att den nya avdelningen startades upp så anordnade ledningen en kick-
off som start på den nya verksamheten. Där fick medarbetarna gemensamt ta fram en
”ny” kultur. Denna kultur valde man att kalla ”vinnarkulturen”. Den formulerades och
samfattades för att sedan sättas upp vid respektive individs kontorsplats. En omarbe-
tad version, där det direkta innehållet är omskrivet för att inte sprida företagsspecifik
information, finns under bilaga 1. Detta för att läsaren skall kunna se strukturen och hur
man valt att kommunicera kulturen till medarbetarna. Vinnarkulturen är skriven kring
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fem stycken hörnstenar som anses viktiga för avdelning. Efter dessa hörnstenar listar man
dess innebörd för att till sist ge exempel på hur man på avdelningen agerar som individ i
olika situationer. Ett led i arbetet med vinnarkulturen är att man från ledningen valt att
tydligt och ofta förmedla att avdelningen är ett team genom att benämna avdelningen
som ”teamet” eller ”gänget” och liknande.

Social interaktion

Den bild av avdelningen där allt verkar fungerar perfekt kommer efter tag att omfor-
muleras en aning då vissa frågetecken dyker upp. Efter att ha deltagit i vardagsarbete
och fikaraster börjar man efter en tid undra var någonstans de andra som inte tillhör
min subgrupp fikar eller om de fikar över huvudtaget? Kollegorna verkar heller inte veta.
Varje subgrupp trivs, men det är svårt att förstå om subgrupperna har någon relation
med varandra eller inte. Teknikdelen består av olika tjänstegrenar men är ändå en samlad
grupp. Interaktionen är tydlig inom subgruppen, men interaktionen subgrupperna emellan
verkar sparsam. Alla kontorsplatser är utrustade med varsin gäststol. Enligt observatio-
ner är så gott som alltid besökaren en kollega inom samma subgrupp. Det går också att
konstatera att det bedrivs relativt lite tid genom interaktion på det sättet, där kollegor
sitter vid varandra kontorsplatser och diskuterar.

Synen på investering och sparande

Arbetsmiljön på kontoret har under forskningens tid förbättrats genom renoveringar (nya
ytskikt och möbler med mera). Förändringar för att stimulera kommunikation och även
belysa affärsmannaskap har införskaffats. Kommunikationen har stimulerats med nya rum
för snabba möten med presentationsmöjlighet. Rum som alltid skall finnas till för avdel-
ningen då man behöver diskutera och presentera saker internt. övriga arbetsmiljöföränd-
ringar innebär att man har förbättrat ytskiktet avsevärt i syfte att skapa en trevligare
känsla. Ledningen har uttryckt en vision om att bättre arbetsmiljö ger bättre arbetsre-
sultat. Många på avdelningen uppfattar detta som en stor förbättring och säger att det
verkligen är roligt att lokalerna blir praktiska och fina, men motsatsen till detta är att
vissa blir förvånade och förvirrade. Man är van efter en lång tid på arbetsplatsen att
ständigt arbeta med att minimera kostnader då resultatet inte är så starkt. Man har hela
tiden blivit indoktrinerad ”att använda pennan längre eller inte fylla på förråden”. I denna
nya organisation investerar och rekryterar man trots att ”känslan är att det går dåligt för
avdelningen”. Det är en uppenbar mentalitetsskillnad som råder inom organisationen. Det
uppfattas alltså av vissa som om avdelningen går dåligt och det finns en osäkerhet om av-
delningens framtid. Samtidigt kommunicerar man från ledningens sida att det går väldigt
bra och att man investerar pengar i både utbildning och lokaler. Det senare uppfattas
ibland som lyx och onödigt, ”det är inte med nya lokaler vi kommer att få ordning på
verksamheten” säger en anställd.

Förändrade arbetsvillkor

Det två subgrupper som undersöks är en teknikintensiv avdelning som arbetar med pro-
jekt. Hela avdelningen arbetar tillsammans och man har en lång historia av att vara
”skyddad från insyn”. Innan 2011 var avdelningen för sig själv och huserade i egna lokaler
utan någon egentlig närhet till moderbolaget. Det är tydligt att det finns en känsla av
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att behöva försvara sig då man ”har varit kusinen från landet” som bara kostat pengar.
Av denna anledning upplevs sammanslagningen som en chans att få ta tillbaka hedern
samtidigt som det finns en oro att det inte skall gå bra och att det därmed ska bli up-
penbart att avdelningen bör läggas ner. I och med att avdelningen varit fristående så har
mycket kommunikation skett via enkla kanaler. I samband med att avdelningen kommit
närmare moderbolaget så har det också inneburit att man fått ta del av mer sofistikerade
system för bland annat informationshantering och kommunikation. Detta har uppfattats
som ”att tid tas från det konkreta yrkesutövandet”, menar en tekniker. Den nya organisa-
tion innebär också att man stramat åt kontrollsystemen och kräver mer möten, bevis och
belägg för vilken metodik som används och vad man gör. Detta benämns ofta i vardagligt
tal och på informella möten som något negativt. Arbete med att ta till sig dessa pro-
cesser har gått relativt trögt och avdelningen som helhet arbetar inte för att detta skall
underlättas. För att arbeta in processerna i vardagliga arbetet så har företagsledningen
relativt bra övervakning och kontroll på detta arbete. Säljorganisationen har alltid varit
nära moderbolaget och är vana med att arbeta i det stora moderbolagets system. Man har
kommit långt med processer och arbetar, utan tillsyn från ledningen, ständigt med att
förbättra dessa processer. I denna grupp finns det väldigt få tvivel eller negativa åsikter
om byråkratin och processerna.

Observerade skillnader mellan subgrupperna

Tittar man på dessa grupper utifrån och försöker klargöra vad man ser så kan ett par ytliga
men tydliga skillnader urskiljas. Subgrupperna har olika men inom grupperna homogena
klädstilar, lika personlighetstyper och en gemensam verklighetsuppfattning. Teknikavdel-
ningen fikar tillsammans och säljarna samlar ihop gänget vid lunchtid och äter lunch
tillsammans.

På tillställningar utanför det ordinarie arbetet så som kick-off:er och gemensamma utbild-
ningar är deltagarantalet stort. Det går inte se något signifikant bortfall utan avdelningen
deltar med engagemang som är lika för båda subgrupperna. Vid dessa tillfällen är det
tydligt att ledningens mål är att sprida energi, förståelse och öppna upp för kommunika-
tion. Energin under dessa evenemang är hög och de allra flesta går in för att ta sig an
och diskutera det som avhandlas. I början av undersökningen kunde man tydligt se att de
som gillar att prata får mest tid i rampljuset. Efter en utbildning som behandlade kultur
och vad som är bra kultur kunde man tydligt se skillnad i att vissa personligheter och
individer kom mer till tals.

4.2 Intervjuer

Kunskap om den andra gruppen

Det som tydligast går att utkristallisera i frågan om subgrupper är att samtliga intervju-
objekt är fullt medvetna om de subgrupper som finns på arbetsplatsen. Utan att tidigare
ha definierat grupperna beskriver de helt klart dessa i början av intervjun. Samtidigt
framkommer en bild av stor osäkerhet kring vad dessa subgruppers syssla eller arbetsupp-
gifter är. En tekniker kan inte alls uttala sig då han inte vet något om vad säljtjänsterna
består av. Vidare hävdar en säljare att han ”tror” sig veta teknikavdelningens tjänster.
En tekniker säger ”att det skulle vara intressant att lära sig mer om det andra” och sam-
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tidigt berättas det med ett leende ”att idag hörde jag om nya kunskaper från en annan
subgrupp”. Detta ställs i kontrast till kommentarer ”att förändringen har gjort att vi har
kommit längre ifrån varandra” och ”att jag inte känner att jag behöver lära känna någon
ny”.

Interaktion mellan subgrupperna

I samband med diskussion om huruvida informella men regelbundna möten i form av
fikaraster och liknande verkar och fungerar så framstår en ömsom oklar och ömsom klar
bild. Det som är tydligt är att man tycker att de informella dagliga mötena är viktiga.
Det lyfts också fram att dessa informella möten inte bara är roliga och trevliga utan att
det avhandlas en hel del viktiga diskussioner om arbetsuppgifter andra arbetsrelaterade
frågor. På frågan ifall man vet var och när de andra subgrupperna har sina fikaraster så
är svaret entydigt - det råder en stor osäkerhet var och när kollegorna fikar. Ordalagen
kring sina kollegors fika kan snarast beskrivas som om intervjusubjekten är förvånad,
”neeej (tvekandes och osäkert) det vet jag inte, det har jag inte tänkt på”. En tekniker
beskriver att han trivs bra i sin fikagrupp men argumenterar samtidigt att han ”blev glad
och positivt förvånad att två stycken nya personer (från andra subgrupper) kom och fikade
med oss”. Inget intervjusubjekt använder sig av begreppen vi och dem. Man uppskattar att
någon annan anstränger sig för att delta men ingen tar upp egna initiativ till förändring.
Huruvida intervjusubjekten anser att man kan förändra och utveckla fikakulturen till
något som involverar fler subkulturer anser man att ”det kanske går och kanske är bra”,
det finns tillfällen då alla fikar tillsammans, ”när det firas något eller det finns tårta så fikar
alla tillsammans”. Däremot så anser alla respondenter att dessa initiativ borde komma
från medarbetarna och inte från ledning, samtidigt som det konstateras att det är endast
då ledningen tar initiativet som alla samlas.

Synen på subgrupperna

Med ett historiskt perspektiv så framställer intervjuobjekten avdelningarnas historia och
bakgrund på ett liknade sätt. ”Kulturerna är väldigt olika, teknikavdelning har varit den
största båda vad gäller antal anställda och resurser, detta har ändrats och idag har den
minskat och bytt position och existerar under hot om nedläggning”. Medan säljsidan
framställs som ”väl fungerande, med långt utvecklade processer”. Den utveckling och om-
kastning av vilka som är och har varit störst och stoltast, ger uttryck i det uppgivna
tonläge som tekniksidan använder när de talar om förändringar. ”Det är klart man är
orolig och att det inte är roligt att leva under nedläggningshot, men vi är vana sedan lång
tid”. Detta hot om nedläggning och mer kontroller i form av processer och möten uppfattas
som om man ”tar bort frihetsgrader i arbetsutövningen”. I konstrast till det sorgsna och
nedtyngda tonläget om förändringar så beskriver intervjuobjekten från säljsidan andra
och positiva uttryck som att ”denna förändring är det enda rätta” och ”att förändringen
är för att kunna fortsätta bedriva verksamheten”. Samtidigt som tekniksidan framställer
sitt yrke i väsentligt mer positiva ordalag, ”jag har världens roligaste jobb” och ”jag kan
inte tänka mig ett bättre arbete”. Båda yrkesgrupperna konstaterar att de har roligt på
arbetsplatsen och särskilt tillsammans med sina kollegor, ”vi har det roligt tillsammans”.
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Kunskapsutbyte

När att lära av varandra kommer på tal så framkommer en bild av att ”vi lär av varand-
ra”genom samtal och olika program för verksamhetsutveckling. Inget av den respons som
ges nämner att man tar till vara på sina nya kollegor eller att man lyfter blicken och ser
sina nya kollegor som kunskapskällor. De framkommer en bild av att det råder en god
kunskapsutbyteskultur i organisationen, vilket stärks att man inom respektive subgrupp
kommunicerar mycket och har högt till tak. Intervjuerna lyfter dock också fram en stor
osäkerhet om vad kollegorna arbetar med och kan, ”vi sitter alla tillsammans bara några
meter i från varandra men jag vet inte vad alla arbetar med” berättas det under en in-
tervju. En paradox är alltså att man säger att ”vi drar nytta av varandras kompetens”
samtidigt som man inte vet vad ens kollegor kan och arbetar med.

Socialt engagemang

Det framkom av intervjuerna att teknikerna ansåg sig mer ointresserade av att ha en
massa jippon på jobbet, ”alla är inte lika intresserade av att umgås utanför arbetstid”. I
kontrast till dessa uttalanden så visade det sig att de öppna intervjuerna med teknikerna
varade cirka 60 % längre tid. Detta trots att intervjuaren försökte avsluta intervjun vid
samma tidpunkt vid alla intervjuer. Forskaren uppfattar även att dessa intervjuer är av
en karaktär där intervjusubjekten är frispråkiga och vill berätta.
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5 Analys

Syftet med analysen är att knyta ihop litteraturen med de resultat som samlats in. Först
så har övergripande drag i organisationen identifieras för att se ifall det utkristalliserar
sig någon organisationskultur och underliggande subgrupper. Därefter kommer en vida-
re diskussion om var organisationen är i förändringsarbetet. Detta kommer att ske med
utgångspunkt från Alvesson & Svenningsons (2008) punktlista med lärdomar från deras
arbete tillsammans med de erfarenheter som dragits från denna undersökning.

Att gå in i en organisation eller en grupp människor där det finns en väl etablerad kul-
tur och då ha som syfte att observera är svårt och kontroversiellt. Bortser man från det
kontroversiella och istället ser det från ett perspektiv där forskaren vill komma nära en
stark kultur och helst bli accepterad av gruppen så kan en stark kultur hjälpa till. Det
senare påståendet bekräftas enligt Kotters teori där han menar att en stark kultur kom-
mer försöka ta sig till och indoktrinera individen i deras redan befintliga kultur. Detta
skedde relativt snabbt med den subgrupp som beskrivs som tekniskt orienterad. Gruppen
uppfyller Kotters vida definition om en subkultur; man har arbetat tillsammans under
lång tid, man har löst gemensamma problem och lärt upp nya medlemmar. Den andra
subgruppen som beskrivs som säljorienterad försökte inte lära upp forskaren. Detta kan
då ses som mindre stark kultur. Orsakerna till detta kan givetvis vara flera och behöver
inte helt bero på en mindre stark kultur. Ser man till Trice och Beyers (1993) teori som
hävdar att en subgrupp kräver 3 betingelser för att bli stark, så visar resultaten i denna
rapport att säljgruppen saknar en av dessa betingelser, nämligen tät och nära kontakt.
Detta är för denna grupp praktiskt omöjligt eftersom det ingår i deras yrkesroll att inte
vara på kontoret dagligen.

De två grupper har egna kulturer som är relativt enkla att se om man följer Edgar Scheins
(1985) definition att man inom dessa grupper delar normer, värderingar och artefakter.
Dock är den så pass vid att man även kan notera subgrupper inom subgrupperna. Detta
gör att definitionen inte räcker. Antar vi istället den snävare definitionen från Hoefstede,
så kan beskrivningen av gruppers kultur vara realistisk och rättvisande. Som denna un-
dersökning visar, och även Hofstede tar i sin definition, så är kultur holistiskt och därför
svårt att få fram genom intervjuer eftersom det är någonting som sker mellan människor .
Regelbundna informella möten, liknande kläder och delade värderingar är någonting som
empirin verkligen visat och som stärker att det finns en gemensam kultur.

Företagsledningar och litteratur talar ofta om en samlad kultur på det sättet som Mar-
tin (1992) benämner som ”differentieringsperspektivet”. Detta är också i detta fall före-
tagsledningens önskan och man har, som resultatet visar, både tagit fram en gemensam
”vinnarkultur” och har även sedan organisationsförändringen talat om den gemensamma
kulturen samt benämnt gruppen som ett team. Den bild som resultatet målar upp är att
det finns kulturer, till och med starka kulturer, men att det snarare är subkulturer än en
gemensam kultur. Ser vi särskilt på Scheins definition av (sub)kultur som talar om gemen-
samma problem, lång tid tillsammans, möjlighet att lösa gemensamma problem samt att
ta in nya medlemmar så har detta inte uppfyllts om man ser organisationen som en kul-
tur. Organisationen består alltså av olika subgrupper (två stycken är av särskilt intresse i
denna undersökning), med olika yrkesuppgifter, olika bakgrunder och olika erfarenheter.
Eftersom alla dessa subgrupper är som en avdelning finns det självklara gemensamma
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utmaningarna så som att avdelningen skall leverera bra resultat och klara sina uppgifter.
Dessa gemensamma utmaningar är dock alldeles för vida och svåra för organisationens
medlemmar att identifiera sig med. Man bör arbeta hårt med att hela tiden säkerstäl-
la att alla eller så gott som alla kan ta till sig, förstå vad som händer och förstå innebörden.

Under tiden som denna undersökning pågått så har det genomförts en hel del gemensam-
ma aktiviteter där man tagit upp frågor och i vissa fall rena diskussioner om begreppet
kultur. Aktiviteter har enligt forskaren resulterat i en utveckling som pekar på att man
faktiskt närmar sig begreppet ”gemensam kultur”. Fler och fler kommer till tals. Att delta-
garna bryr sig mer och mer är tydligt då senare diskussioner har innehållit mer konkreta
resultat, ökad vilja att diskutera och mer skratt. De olika kulturernas samverkan och
strävan mot samma mål är en bra vision men som denna undersökning visar stämmer
detta inte alltid överens med realiteten. I empirin hävdar Sathe (1985) att det inte finns
någon bra eller dålig kultur men han belyser vikten av att skilja på kulturens styrka och
innehåll. Detta borde betyda att man vill ha en stark kultur med ett gemensamt innehåll
som leder verksamheten till det mål man vill uppnå. Vart en organisation vill komma
definieras ofta av ledningen tillsammans med organisationen. Detta arbete är relativt lätt
att genomföra till skillnad mot själva implementeringen.

Det faktum att man från tekniksidan inte ser sig som sociala och ”behöver lära känna
fler” är intressant eftersom de öppna intervjuerna varade i snitt 60 % längre än de övriga.
Detta skulle så klart kunna bero på flera faktorer men eftersom dessa intervjuer uppfattas
som väldigt frispråkiga stärks intrycket av att man är intresserade av att umgås, prata
och dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Slutsatser som kan dras av detta är att
man antingen vill ha mer uppmärksamhet och känner att man har mycket att bidra med,
men att man inte har rätt verktyg att kunna kommunicera detta i det forum som finns
och på det sätt man vill.

I litteratur tas ofta tidsaspekten upp, uthållighet är viktigt vid förändring av organisatio-
ner (Kotter 1982, Alvesson & Sveningsson, 2008). Vänder man på detta och omformulerar
så borde man kunna dra slutsatsen att olika individer och subgrupper i en organisation
kräver olika mycket tid och uppmärksamhet för att transformera sin kultur och ta till sig
den nya. Detta tillsamman med att det finns starka kulturer som borde vara mer intres-
serade av att behålla sin kultur och därför göra större motstånd i en förändringsprocess.
Slutsatsen av detta är att de starka subkulturer som finns i en organisation bör i en för-
ändringsprocess hanteras mer varsamt och få mer resurser än svaga subkulturer. Såvida
det är så att den starka kulturens innebörder inte stämmer överens med organisationens
mål. I andra fall kan man till och med utnyttja en redan befintlig subkultur och ha den
som draghjälp när man försöker införa den nya kulturen.

I interaktion mellan människor, och särskilt mellan många människor, så finns det en risk
att det uppstår osämja eller att man inte har förståelse för den andras åsikter. Detta
uppstår oftare då man är många olika människor på samma plats. Att friktion uppstår är
mer regel än undantag, men viktigt att påpeka är att det inte nödvändigtvis behöver vara
dåligt. Begreppet konflikt som Bang (1999) definierade är däremot negativt eftersom det
hänvisar till att en part hindrar en annan. För de undersökta subkulturerna så finns det
meningsskiljaktigheter och att det råder osäkerhet på vad och hur respektive avdelning
arbetar med är tydligt. Däremot finns det inga konflikter mellan dessa funktionsenheter.
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Med ett vidare perspektiv på hela avdelningen så skulle man kunna se tecken till konflikter,
och dessa konflikter skulle kunna sorteras i olika skikt och mellan olika generationer. Det
är svårt att klargöra vad som är ursprunget i en specifik konflikt, ofta är det en mix
av flera anledningar. Att konflikter finns är ett hot mot avdelningen som helhet, då de
ofta uttrycker sig i ilska och motstånd och därmed kan förstöra arbetet med att ena
organisationen. Särskilt då dessa individer ofta är frispråkiga och vågar stå för sin åsikt,
och därmed blir informella ledare i sin subgrupp, så finns risk att dennes åsikter påverkar
normen i subgruppen. Om normen blir att vara i konflikt med någon så kan det leda till
att individer som inte alls är i konflikt omedvetet hamnar i denna och också omedvetet
stödjer den.

Framtida utmaningar

Utifrån den lista med punkter som Alvesson och Sveningsson (2008) kan man konstatera
att avdelningen har kommit på god väg men också har en del att arbeta vidare med.
övergripande så kan man konstatera att organisation är i förändring och kanske till och
med i så pass stor förändring att det i sig skapar viss osäkerhet i organisationen.

För att belysa det som denna rapport anser är viktigast inleds denna lista med det vik-
tigaste först. Det finns en stor osäkerhet på avdelning, man hör i tonläget på vissa med-
arbetare och ser små signaler överallt. Främsta orsaken till osäkerheten är att man inte
riktigt vet eller har förstått syftet med förändringen. Alvesson och Sveningsson (2008)
pratar om integrering, att skapa vi-känsla och klargöra en grundläggande föreställning
om vad förändringsprogrammet handlar om. Många på den teknikintensiva avdelningen
tror att sammanslagningen bara är ett sista dödsryck medan forskaren (som kommer ut-
ifrån) ser alla resurser och ansträngningar på att man verkligen satsar. Här måste man
kommunicera mer.

En stor del av den osäkerhet som råder på avdelningen är grunden till att man inte lyc-
kas få alla subgrupper att ta till sig det gemensamma mål och högst positiva budskap
företagsledningen har. Alvesson och Sveningsson (2008) argumenterar för att förankra
förändringsarbetet, känna av mottagande och därefter korrigera och utveckla budska-
pet. Lyckas avdelningen med detta så anser forskaren att man har grunden man behöver
för att vända negativa tendenser. Följdeffekterna av detta är att man får med sig vissa
nyckelpersoner, särskilt de som på något sätt är ledare för subgruppen. Antingen får des-
sa nyckelpersoner acceptera organisationens framtid och arbetsmetoder alternativt byta
avdelning. Att ha personer som leder eller starkt påverkar subgrupper i fel riktning är
skadligt. Så skadligt att det till och med hotar förändringsprocessens slutprodukt vilket
kan leda till stora problem.

Det uppfattas som väldigt förvirrande när arbetarna känner att det inte går så bra när
ledningen kommunicerar motsatsen. Ingen av parterna har fel utan det gäller nog bara
att vara precis i sin kommunikation. Vad är det som går bra? Vad går inte bra? Varför
går det inte bra? Och så vidare. Verkligheten är komplex och svår att förmedla och
därför skall resurser läggas på att få de anställda att förstå genom bra kommunikation
och utbildning. Vilket ansvar har jag som anställd? Hur sköter jag kommunikationen med
mina överordnade för vi skall nå det mål vi alla vill? Det är viktigt att alla på arbetsplatsen
vill samma sak – att arbetsplatsen skall vara trevlig, långvarig och lönsam!

24



6 SLUTSATS

6 Slutsats

I varje organisation som är större än en person kommer det skapas subkulturer, detta
beror på att människor alltid är olika och därför kommer söka trygghet i olika gruppe-
ringar vare sig de är stora eller små. Kultur växer fram utifrån människors strävan att
tackla osäkerhet och skapa ett visst mått av ordning i sitt sociala liv (Trice & Beyer,
1993). Detta kan vara svårt att förutse även om forskning har funnit vissa specifika fak-
torer som påverkar att det skapas en subkultur. På avdelningen som undersöks uppfyller
man Trice och Beyers (1993) betingelser för att skapa subgrupper, men dessa sker natur-
ligt i en organisation. Frågan är snarare om man kan styra eller påverka dessa gruppers
bildande och riktning. Ledningen kunde inte påverka skapandet av dessa två subkulturer
eftersom de redan fanns innan sammanslagningen. Däremot har man förändrat rollfördel-
ningen genom att öppna upp för ökad kommunikation via olika gemensamma övningar
och tillställningar. Förändringarna man kan se på avdelningen är mycket små, men som
litteraturen (Alveson & Sveningson, 2008) hävdar så tar förändringsprocesser lång tid.
Därför bör man se varje förändring som ett stort framsteg. Våga fira dessa framgångar!

Denna undersökning visar att det efter sammanslagningen uppstått så kallad ”assimile-
ring” av de två subgrupperna. De har alltså fortsatt existera utan att påverka varandra.
Från en övergripande vy så har det även vuxit fram tendenser till en ”vi och dem”-känsla
som bygger på traditioner, erfarenheter och dålig kommunikation mellan grupperna. Att
benämna detta som en konflikt mellan två subkulturer går inte att påstå, eftersom de inte
hindrar varandra enligt Martinusen (1999). Däremot kan denna ”vi och dem”-känsla kan
ses som en konflikt mellan organisationsledningens mål att skapa en gemensam kultur.
Eftersom repelleringen mellan de två grupperna och organisationen kommer motverka
samsyn och skapa delade värderingar. Detta bör ägnas mycket tid åt och ges stora resur-
ser eftersom detta är en potentiell stor risk för avdelningens fortsatta förändringsprocess.

För att skapa en effektivare förändring så kan ledningen minska osäkerheten bland or-
ganisationens medlemmar och på sätt skapa förståelse. Detta för att sedan noggrant
kommunicera med de subgrupper som motverkar eller hämmar företagsledningens mål
och visioner. Subgrupperna måste sträva åt samma håll som organisationen och för att
åstadkomma detta krävs god kommunikation eller i värsta fall att individer flyttas från
sin subgrupp.

Slutligen så krävs ett annat angreppssätt när man ser på organisationskultur, nämligen
att se det för vad det är. Det handlar om individer som naturligt tyr sig till varandra
för ökad trygghet, och det får därmed ses som positivt att subkulturer bildas då det är
naturligt och ofrånkomligt. Dessa individer är organisationens viktigaste tillgång - ta till
vara på dem och ge de verktyg som krävs. Verktyg för att kommunicera med ledning och
på så vis iterera hållbar framgång för organisationen.

6.1 Studiens bidrag till akademin och framtida forskning

Litteraturen återkommer ständigt till att både organisationsförändring och organisations-
kultur är en oerhört komplex process. Det styrks även av denna studie då intervjuer och
deltagande observationer visar att det lätt uppstår osäkerhet och otrygghet i en föränd-
ringsprocess. Denna osäkerhet är en källa som leder till motstånd och friktion.
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Företagsledare och ledningsgrupper utbildar sig inom förändringsarbete samt följer mo-
deller och metoder med stor grad av förståelse och en klar bild om förändringsarbetet i sin
helhet. Detta ger en trygghetskänsla och en tro om att förändringsprocessen är självklar
och logisk. Motsatsen råder från ett bottom-up perspektiv där medlemmar i en organisa-
tion ofta blir ”inkastade” i en förändringsprocess utan att vare sig förstå eller ha verktyg
för att kunna förstå eller kommunicera sin känsla av osäkerhet. Studien bidrar till för-
ståelse för medarbetarens och subkulturens roll och möjlighet till påverkan i fråga om
organisationsförändring.

Komplexiteten i organisationsförändring gör att framtidens forskning borde bli mer tvär-
vetenskaplig - psykologi, socicalpsykologi, gryppdynamiska teorier, genusforskning, ledar-
skap skulle kunna leda till ytterligare förståelse på området.

Denna studie öppnar upp för vidare kvalitativa studier av kulturförändringsarbete, där
framtida forskning via kvantitativa metoder mäter organisationens resultat. Detta för att
skapa en djupare och tydligare koppling mellan kulturförändringsarbete och resultat.

Man bör koppla ihop ett bottom-up perspektiv med kvantitativa resultat där man ser
till individens roll och verkan i förändringsprocessen. Vidare forskning skulle kunna ta
fram ett ramverk och konkreta tips för hur individerna i en förändringsprocess kan rustas
för att få större förståelse som kan leda till snabbare förändringar och i slutändan högre
resultat!
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6.2 Studiens begränsningar

Denna studie är givetvis en förenkling och ger en relativt smal bild då den totala urvals-
gruppen består av många fler subgrupper och individer. Realiteten är oerhört komplex
och att beskriva den sann är en svår uppgift.

En metod att få en mer verklig bild av frågeställningen är att under en längre tid arbeta
djupare med intervjusubjekten. Risken är dock att forskaren själv färgas och påverkas
av organisationen och dess kultur på ett för kraftigt sätt för att kunna se subjektivt på
undersökningsobjekten. Denna risk finns såklart även i denna rapport. Det finns alltså en
paradox i att man vill komma så nära som möjligt men fortfarande hålla sig objektiv.
Att under en hel studie vara själv som forskare och då kunna bibehålla en subjektiv in-
fallsvinkel är svårt. Att ha möjlighet att kunna utbyta tolkningar och erfarenheter med
en annan forskare skulle inburit mer tillförlitliga resultat.

I studien har 4 personer valts ut som representanter för sin subgrupp. Här föreligger en
risk att personerna inte är helt representativa för gruppen som helhet och därmed skulle
ett missvisande resultat kunna fås.

Undersökningen har bedrivits på ett öppet vis där kvantitativa mått inte använts. Detta
är själva syftet med undersökningen men är också en svaghet då säkra resultat är svåra
att objektifiera. Detta öppna förhållningssätt har tillåtit fokus och syfte att utvecklas
över tid, vilket skulle kunna påverka slutresultat och ett objektivt förhållningssätt. För-
hoppningen med denna typ av studie är att istället kunna komma ett steg djupare både
gällande problematik och också förståelse.

I utformningen utav intervjuguiden och i urvalet av intervjuobjekt finns en begränsning i
att ämnet som behandlas kan vara kontroversiellt. Detta har inneburit att forskaren har
varit försiktig och ibland undvikit ämnen som kan uppfattats som kontroversiella för att
inte riskera förtroendet. Att hantera frågor med känsligt innehåll kan vara farligt ur det
hänseende att man får missvisande svar då intervjusubjektet blir känslomässigt berörda.
Därför har forskaren varit mycket noga med att hantera intervjuer och efterforskningar
på ett försiktigt sätt.
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Vinnarkultur	  (ett	  omskrivet	  exempel,	  för	  att	  förstå	  ramverket)	  

Hörnsten	   Innebörd	   Exempel	  på	  hur	  vi	  beter	  oss	  

Grupptänk	   Vi	  pratar	  med	  varandra	   När	  någon	  ber	  om	  hjälp	  så	  stannar	  man	  
upp	  engagerar	  sig.	  

Fokus	  på	  Kunden	   Vi	  har	  en	  kommunikativ	   När	  en	  kund	  frågar,	  så	  svarar	  vi	  alltid	  via	  
telefon	  eller	  bokar	  ett	  möte.	  
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