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  organisations framgång.   
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Purpose: The purpose of the study is to map the perceptions that exist of the 

other and oneself on an operative level. We also want to examine if 

there is an indication that the perceptions have an effect on the success 

of the department.  

 

Methodology: We are using a quantitative methodology where the employees have 

answered questions about their perceptions on a questionnaire. The 

results from the questionnaire have been analyzed with theories within 

the field of organizational culture.  

 

Theoretical perspectives: Our theoretical frame of reference is based on Scheins analysis of 

organizational culture, Smircich cultural concept, Martins theory of 

subcultures and Hofstedes study about dimensions of national 

cultures.   

 

Empirical foundation: Our empirical foundation consists of a survey answered by the 

employees of two teams, differently located but belonging to the same 

department at Tetra Pak. 

 

Conclusions: Our study shows that both teams self perceptions are almost equal but 

that they have some misperceptions about the other team. We see that 

this might have a negative effect on the future success of the 

department but that it can be avoided by making the teams aware of 

the perceptions that exist within the department. 
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1.0 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer det valda ämnet först att presenteras för att 

sedan beskrivas för att få en förståelse om ämnets relevans. Detta följs sedan 

av en problemdiskussion som leder fram till syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 
I en allt mer globaliserad värld där teknologi tidigare var den viktigaste komparativa fördelen 

sker det nu en gradvis förändring och företagen söker alltmer profilera sig inom andra områden 

för att stärka sina marknadspositioner. Vi befinner oss i en epok där kunskap har blivit en kritisk 

tillgång för organisationer
1
 och där karaktären på arbete har förändrats från det fysiska till det 

intellektuella
2
. Kunskapen som finns inom en organisation är dessutom starkt länkad till 

komparativa fördelar
3
 och den stora utmaningen är därför att lära sig hur man behåller kunskap, 

sprider kunskap och genererar ny kunskap inom organisationen. Vissa forskare hävdar att 

organisationskulturen är ett sätt att uppnå detta. Genom en stark organisationsskultur som 

uppmuntrar till kunskapsdelning och motiverar de anställda i deras arbete kan man återigen nå 

komparativa fördelar. Organisationskultur är ett vitt begrepp med olika definitioner som 

innefattar allt från hur man klär sig på arbetet till vilka belöningar som finns. Gemensamt bland 

de olika definitionerna kan man finna att organisationskultur består av delade värderingar, sätt att 

bete sig, hur man hanterar situationer och att den växer fram gemensamt. Då det även blir allt 

vanligare med multinationella företag, vars avdelningar är spridda geografiskt blir det en kamp 

att hålla ihop en enda gemensam organisationskultur. Tetra Pak är ett sådant multinationellt 

företag som anser sig ha en stark och uttalad organisationskultur och där geografiskt utspridda 

enheter är ett faktum. De geografiskt utspridda enheterna påverkas av sin närmaste omgivning 

vilket kan försvåra gemenskapen mellan dem. Försvårad gemenskap kan i sin tur skapa en 

grogrund för missuppfattningar om den andre, något som ytterligare kan försvåra närmandet 

mellan de geografiska enheterna. Att identifiera existerande personliga uppfattningar om 

anställda inom andra avdelningar med enheter på skilda orter kan underlätta försöket att skapa en 

gemensam organisationskultur som i sin tur kan förbättra organisationens framgång.  

                                                             
1
  Spender & Scherer (2007) i Hislop 2009 s. 1 

2
  Sewell (2005) i Hislop 2009 s. 1 

3
  Bogner & Bansal (2007) i Hislop 2009 s. 1 
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1.2 Organisationskultur 
       

I detta avsnitt börjar vi med att definiera begreppet organisationskultur. Vi motiverar därefter 

varför det finns behov av en gemensam organisationskultur och hur denna inverkar på 

organisationen.  

 

“Culture is an abstraction; it cannot actually be seen or touched. We see people acting in 

agreed-upon ways in the face of similar situations. We notice people moving their bodies in 

certain ways – making choices in their lives about where to live, what to eat, how to learn, how to 

work and love – in response to similar events and experiences, and  say: “oh, these people 

belong to the same culture””
4
 

1.2.1 Definitioner av organisationskultur 
Organisationskultur är ett omstritt och debatterat begrepp där konsensus bland de olika 

teoretikerna är svår att uppnå. Följande definitioner visar bredden, djupet och substansen av 

begreppet.  

 

Enligt Business Dictionary är organisationskultur de undermedvetna och djupa normer som 

bestämmer hur individerna ska agera i vissa situationer och hur de ska tänka. Nya medlemmar 

måste anpassa sig till detta för att förstå hur de ska agera och vad de kan förvänta sig av andra 

inom gruppen. ”Organizational culture is the sum total of an organization's past and current 

assumptions, experiences, philosophy, and values that hold it together, and are expressed in its 

self-image, inner workings, interactions with the outside world, and future expectations. It is 

based on shared attitudes, beliefs, customs, express or implied contracts, and written and 

unwritten rules that the organization develops over time and that have worked well enough to be 

considered valid”.
5  

 

Hofstede anser att kultur är för det mänskliga kollektivet vad personlighet är för individen. Han 

menar att begreppet kultur kan definieras som de interaktiva sammanlagda gemensamma särdrag 

som påverkar en människas/grupps svar gentemot dess miljö.
6  

 

                                                             
4
  Seeyle  (1996) s. 9 

5
  Business Dictionary - Organisationskultur 

6
  Hofstede (2001) s. 10 
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Schein preciserar begreppet i följande definition: ”The culture of a group can now be defined as a 

pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solves its problems of 

external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid 

and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in 

relation to those problems”
7
.  

 

Den här studiens perspektiv på organisationskultur är att den består av två beståndsdelar: 

kulturuttryck och kulturinnehåll. Kulturinnehåll är de element som sägs finnas i individernas 

huvud medan kulturuttryck är de synliga handlingarna och artefakterna, dvs. de uttryck som är 

skapade av organisationen, till exempel deras logga och andra synliga symboler. De två 

beståndsdelarna har en ömsesidig påverkan och är beroende av varandra. Det unika för varje 

enskild kultur är att beståndsdelarna är gemensamma för medlemmarna och att deras handlingar 

underbygger varandras förståelse om vad den gemensamma kulturen är.
8
 

1.2.2 Behovet av en gemensam organisationskultur 
Organisationskultur kan potentiellt ha effekt på de anställdas arbetstillfredsställelse och 

engagemang samt deras lojalitet och vilja att stanna kvar i organisationen.
9
 En gemensam 

organisationskultur kan även minska konflikter, reducera osäkerhet, motivera de anställda och 

eventuellt därför leda till komparativa fördelar.
10

 Det finns även de som menar på att det är svårt 

att styra stora organisationer enbart genom regelverk och förordningar och att man istället ska se 

till att en stor del av organisationen styrs av starka värderingar som stödjer den kultur man vill 

uppnå.
11

 Exempelvis menar Hofstede att ett lands ”kulturmiljö” i detta avseende kan påverka 

motivationen till arbete. I USA kan drivkraften till att man lägger ner extra tid på sitt jobb vara 

pengar, i Frankrike heder och i Kina ömsesidiga förpliktelser. Hofstede menar då att de anställdas 

motivation till en större arbetsinsats förklaras av specifika värderingar i den nationella kulturen.
12

  

                                                             
7 Schein (2004) s. 17 
8 Bang (1999) s. 49 
9 Heracleous (2003) s. 88 
10

 Hughes (2006) s. 77 
11

 Alvesson och Sveningsson (2003) 
12

 Hofstede (2001) s. 385 
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1.2.3 Kulturens inverkan på organisationen 
På samma sätt som behovet av en gemensam organisationskultur kan påverka de enskilda 

individerna, kan även organisationskulturen påverka hela organisationens prestationsförmåga. 

 

Sambandet i organisationen 

Enligt Hofstede finns det ett samband mellan strategi, struktur, kontroll och kultur. Alla delarna 

är lika betydelsefulla och modellen är därför balanserad. De fyra delarna påverkar varandra och 

för att förändra en del i modellen måste man därför även beakta de andra. 
13

 Figur 1 visar 

sambandet mellan de olika delarna.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Hofstedes samband
14

 

Kunskapsprocesser 

En ytterligare och väldigt kritisk aspekt av organisationskultur är dess inverkan på 

kunskapsprocesser. Gemensam kunskap, överlappande värderingar och delad identitet mellan 

individer, leder till en social miljö som underlättar kunskapsöverföring, kunskapsskapande och 

kunskapsnyttjande.
15

 Ett problem i kunskapsintensiva organisationer är ”the share/hoard 

dilemma”, dvs. om kunskap ska delas eller inte delas med andra. Då kunskap i organisationer kan 

ses som allmännytta är det lätt att det blir en orättvis fördelning på utvecklingen och nyttjandet av 

denna.  Individer har därför motiv att inte dela med sig av den kunskap de själva besitter och 

istället utnyttja den kunskap som andra individer har gjort synlig. Fördelarna med att inte dela 

med sig av sin kunskap är att man inte riskerar att dela med sig av något som kan användas som 

makt och status av någon annan. Fördelarna med att dela med sig av sin kunskap är å andra sidan 

att organisationen tillsammans genom den kollektiva kunskapen kan uppnå fler förmåner. En 

                                                             
13

 Hofstede (2001) s. 408-409 
14

 Ibid. s. 409 
15

 Hislop (2009) s. 173  

Strategy Stucture 

Control Culture 
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stark organisationskultur kan därför påverka individerna att se fördelarna med att dela med sig av 

kunskapen istället för att behålla den hos sig själva.
16

 

 

Förändringar och strategier 

Organisationskultur är även viktigt att beakta vid förändringar och implementeringar av 

strategier. ”Understanding change – how it works and how it does not – involves an 

understanding of how individuals react to change and how groups and teams function and deal 

with change”
17

. En anledning till att förändringar inom organisationer ofta misslyckas är att man 

glömmer de mjuka sociala och kulturella aspekterna av organisationen. Istället fokuserar man 

enbart på de hårda delarna som exempelvis strategi och kontroll i figur 1.
18

 Även om man vid 

planering av en strategi följer rationella modeller så tar processen plats i en miljö där det finns 

värderingar och antaganden. För att förstå skapandet av strategier och organisationsförändringar 

kan man därför inte enbart använda sig av modeller utan måste även förstå den kontext och kultur 

där organisationen befinner sig.
19

 

1.2.4 Kritik mot organisationskultur 
Heracleous anser att kultur kan ses som ett tveeggat svärd där den antingen kan orsaka apati och 

ineffektivitet eller välkomna förändring och innovation beroende på de särskilda värderingar eller 

antaganden som finns inom organisationen.
20

 Willmott ifrågasätter behovet av en stark 

organisationskultur och menar att det kanske enbart är ett mode som kommer att avta. Han menar 

även att stärkandet av en organisationskultur gör att individerna måste anpassa sig till 

organisationens värderingar och ta ansvar för att förhållandet mellan dem och de andra utgår från 

samma tankar och normer. Detta kan även ses som en etisk fråga då man förändrar individers 

attityder och värderingar
21

. Willmott anser å sin sida att det finns ett dubbeltänkande. Om man 

identifierar sig med organisationens värderingar så får man självständighet, det vill säga man får 

kontroll och självständighet inom det ramverk som getts av organisationen. Problematiken härvid 

ligger i att organisationskulturen skapar en värderingskonsensus där alla andra tankar och 

värderingar exkluderas. Detta gör att individerna blir påtvingade en kultur som gör att de inte 

                                                             
16  Hislop (2009) s. 160 
17  Coghlan i Hughes (2006) s. 138 
18  Heracleous (2003) s. 112 
19

  Ibid. s. 89 
20

  Ibid. s. 91 
21

  Hughes (2006) s. 84 
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längre blir självständiga i tänkandet och där innovationskraften och nytänkandet riskerar att 

elimineras.
 22

  

1.3 Definitioner av ord 
I likhet med begreppet organisationskultur kan andra uttryck och termer också ha olika 

betydelser. Det är därför viktigt att identifiera och definiera dessa i denna studie.  

 

Artefakt: av människohand fabricerat föremål, konstprodukt.
23

 

Konflikt: två gruppers verklighetsuppfattningar, värderingar och normer strider mot varandra på 

ett sådant sätt att gruppen inte når sina mål.
24

 

Operativ: något som har att göra med konkret agerande. 
25

 

Uppfattning: personligt sätt att betrakta och bedöma något.
26

 

Värdering: de sociala principerna, målsättningarna, eller standards hållna och accepterade av en 

individ, klass eller samhälle.
27

 

1.4 Problemdiskussion 
Genom informella samtal med anställda inom samma avdelning inom företaget Tetra Pak har det 

kommit till vår kännedom att de anställda tror sig agera och hantera problem annorlunda än 

kollegorna. På avdelningen som är uppdelad i två team på två olika geografiska platser har det 

även framkommit att man skulle vilja ha mer gemenskap mellan de två grupperna. Om det är så 

att man tror sig agera annorlunda genom att man själv exempelvis anser sig själv vara mycket 

noggrann i sitt arbete men inte tror att kollegorna är lika noggranna kan detta eventuellt resultera 

i att man tappar förtroendet för sina medarbetare, tar på sig en för stor arbetsbörda och inte 

känner sig lika tillfreds med arbetet och gemensamhetskänslan. Det kan vara så att båda 

grupperna är precis lika noggranna i utförandet av sina arbetsuppgifter men att det ena teamet har 

en annan, avvikande uppfattning om det andra. Detta kan i sin tur skapa problem för 

gemenskapen och vi har därför valt att undersöka dessa motstridiga uppfattningar närmare. Vi ser 

det som att uppfattningar är starkt förknippade med värderingar, eftersom uppfattningar till stor 

                                                             
22 Willmott (1993) 
23 NE - Artefakt 
24 Bang (1999) s. 32  
25

 NE - Operativ 
26

 Svensk Ordbok (1986) s. 1352 
27

 Your Dictionary - Value 
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del ligger till grund för hur individer ömsesidigt betraktar varandra. Värderingar i sin tur är ett 

genomgående tema inom det akademiska ämnet ’organisationskultur’ och därmed förknippad 

teoribildning och aktuell samhällsvetenskaplig forskning. Det faller sig därför naturligt att vi 

väljer organisationskultur som plattform för vår undersökning av uppfattningars inverkan på ett 

företags organisationskultur och utgår därför från teorier inom detta område. 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga och beskriva de uppfattningar som finns om varandra och om 

sig själva på en operativ nivå. Vi vill även se om det finns något som tyder på att uppfattningar 

kan påverka en organisations framgång. 

1.6 Problemformulering 
Vi vill undersöka om skilda uppfattningar mellan de två teamen angående hur de uppfattar och 

utför sitt dagliga arbete kan stå i vägen för avdelningens framgång. Vi vill därför ta reda på vilka 

uppfattningar som finns om det andra teamet och om dessa skiljer sig åt i jämförelse med hur de 

uppfattar sig själva. Studien är således baserad på följande frågeställningar: 

 

- Vilka uppfattningar finns om den andre på en operativ nivå? 

- Vilka likheter och skillnader ser vi i deras uppfattningar? 

- Finns det något som tyder på att det finns två subkulturer? 

- Finns det något som tyder på att uppfattningarna påverkar avdelningens framgång? 

1.7 Avgränsningar 
Vi har valt att fokusera på personliga uppfattningar om sig själv och andra inom en organisation 

och anser att det faller inom ramen för organisationskultur. Därför har vi begränsat oss till att 

använda oss av teorier inom området organisationskultur när vi analyserar resultatet. Vi har även 

valt att inte inkludera ett ledarskapsperspektiv då båda teamen har samma ledare. 
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1.8 Disposition 
Kapitel 1: Inledning I inledningen beskriver vi bakgrunden till det valda 

ämnet och fastställer ämnets relevans i dagens samhälle. 

Detta följs av en problemdiskussion som leder fram till 

syfte och frågeställningar. 

 

Kapitel 2: Metod I metoden redovisar vi forskningsstrategin som ligger 

bakom vår studie. 

 

Kapitel 3: Teori I teoriavsnittet presenteras de teorier som ligger till 

grund för analysen och slutdiskussionen.  

 

Kapitel 4: Kulturstudien på Tetra Pak Här ges en kort presentation av företaget innan resultatet 

från enkäten presenteras. Det är även här som första 

frågeställningen besvaras. 

 

Kapitel 5: Analys   I analysen besvaras följande tre frågeställningar och  

   analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 6: Slutdiskussion  I slutdiskussionen lyfter vi fram våra slutsatser,  

   kommentarer samt ger förslag på vidare forskning. 

 

1.9 Summering av kapitel 1 
Vissa forskare hävdar att organisationskultur är ett sätt för organisationer att nyttja sin kunskap 

som idag är länkad till komparativa fördelar. Begreppet organisationskultur är ett debatterat 

begrepp och den här studiens perspektiv är att organisationskultur består av två beståndsdelar: 

kulturuttryck och kulturinnehåll. Organisationskulturen kan behövas för att stärka medlemmarnas 

engagemang och den kan påverka balansen i organisationen, kunskapsprocesser och uppfyllandet 

av strategier och förändringar. Organisationskultur kan även minska innovationskraften och 

effektiviteten i organisationen.  
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Problemdiskussionen lyfter fram att de anställda på en avdelning inom företaget Tetra Pak tror 

sig agera och hantera problem annorlunda än kollegorna, och att de strävar efter större 

gemenskap. Studien fokuserar på de anställdas uppfattningar om varandra och resulterar i fyra 

frågeställningar. Studien tar inte ett ledarskapsperspektiv utan uppmärksammar uppfattningarna 

inom ramen för begreppet organisationskultur.  
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2.0 Metod 

I metodkapitlet kommer forskningsstrategin, tillvägagångssättet samt 

tillförlitligheten att presenteras för att underlätta förståelsen av underlaget 

till studien. 

2.1 Utgångspunkt för studien 

2.1.1 Kvantitativ forskningsstrategi 
Vi har valt att göra en kvantitativ studie eftersom den kvantitativa forskningsstrategin är mest 

lämplig för vårt syfte då resultatet ska vara mätbart för att få en generell överblick. Genom att 

använda oss av kvantitativ metod gör vi en deduktiv ansats där vi går från teori till resultat. 

Utifrån vår kunskap i ämnet har vi en uppfattning om det eventuella utfallet och därför utgår vi 

ifrån lämpliga teorier samt enkät för att uppnå ett resultat som sedan kommer att analyseras. Att 

göra en kvantitativ studie innebär också att man använder sig av mätinstrument i större 

utsträckning. Även om vi tittar på uppfattningar har vi bestämt oss för att använda enkäter med 

VAS-skalan för att kunna mäta resultatet.
28

  

2.2 Tillvägagångssätt 
För att inte ta upp för mycket av de anställdas tid har vi valt att göra en enkät som de själva 

snabbt och enkelt kan svara på. Som Bryman & Bell visar är enkäter snabbare att administrera, 

medför ingen intervjuareffekt, uppvisar ingen variation vid formulering av frågor och anpassas 

efter respondentens behov, eftersom han/hon själv kan fylla i formuläret när det passar inom den 

givna tidsramen. Det är viktigt att använda enkäter i den här studien för att undgå 

intervjuareffekt. Genom att intervjua de anställda hade vi omedvetet kunnat få dem att 

uppmärksamma skillnader de inte tänkt på tidigare, vilket skulle innebära att vi påverkade 

studiens resultat. Nackdelen blir istället att man inte kan hjälpa de anställda att förstå frågorna i 

själva enkätögonblicket. Därför har mycket tid lagts ner på utformningen av frågorna. En 

pilotundersökning har även gjorts för att se hur frågorna uppfattades.
29 

                                                             
28
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2.2.1 Pilotundersökning 
För att ta reda på vilka frågor som är passande för denna studie valde vi att som ett första steg 

prata med en anställd på Tetra Pak som har arbetat på Tetra Pak under en längre tid och har 

erfarenhet av samarbete mellan svenskar och italienare. Den anställde vi pratade med är en av de 

sju från det svenska teamet som besvarar enkäten. De nyckelord vi fick fram under samtalet var: 

flexibilitet, rutiner, förändringar, attityd och rädsla. Efter en första utformning av enkäten fick en 

annan anställd på Tetra Pak som tidigare bott i Italien men som numera arbetar i Sverige att läsa 

igenom enkäten, svara på frågorna och ge feedback. Den anställde som fick en 

förhandsgranskning av enkäten kommer ej att vara en av de 14 som besvarar enkäten. 

Anledningen till förhandsgranskningen var att undersöka hur enkäten uppfattades och om den 

eventuellt behövde justeras. Enkäten justerades efter rekommendationer från 

förhandsgranskningen. I ett tredje steg fick chefen för avdelningen titta igenom enkäten och ge 

sina kommentarer. Hon uttryckte sin oro över att de två teamen skulle få känslan av att de ställs 

mot varandra och att det skulle kunna skapa en större klyfta. Enkäten justerades återigen efter 

rekommendationer från förhandsgranskningen.  

2.2.2 Enkäten 
Vi har varit noga med inte ställa för många frågor i enkäten. Eftersom teamen endast har sju 

stycken anställda vardera blir det extra viktigt med en svarsfrekvens på hundra procent för att få 

ett generaliserbart resultat. Fokus har därför lagts på en attraktiv layout, en introducerande text 

om syftet med enkäten och för vem den är avsedd, samt tydliga instruktioner.
30

 

Vi har valt att använda oss av visuell analog skala (VAS) som är ett mätinstrument som används 

för att mäta bland annat attityder och åsikter på en kontinuerlig och förutbestämd skala. VAS 

skalor är oftast tio cm i längd med två nyckelord på varje sida av linjen. Respondenten markerar 

en punkt på linjen som överrensstämmer mest med den ställda frågan. VAS poängen mäter man 

sedan genom att se hur långt respondentens markering ligger på skalan. Fördelen med VAS-

skalan jämfört med kryss-boxar är att det är svårare att vara helt neutral på VAS-skalan och det 

gör att vi eventuellt kommer att se tydligare skillnad i resultaten. Valet av det engelska språket på 

enkäten har baserats på att det är ytterst viktigt att frågorna i sig inte går att tolka annorlunda på 

grund av språkskillnader och översättningar. Även om frågorna möjligen kan tolkas olika av 

                                                             
30
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varje enskild individ är förutsättningarna för att fylla i enkäten enligt VAS desamma för båda 

teamen.
31

   

Vårt viktigaste syfte med enkäten är att se hur de anställda uppfattar sig själva och hur de 

uppfattar sina kollegor i det andra teamet. För att det inte ska bli alltför uppenbart för 

respondenterna att det är skillnader mellan de två teamen vi vill få fram och vilket troligen skulle 

framkalla en defensiv effekt, har vi lagt till en mellanfråga där de även får ange sina 

uppfattningar om kollegorna i det egna teamet. Denna fråga kommer vi dock inte ta med i vårt 

resultat och den kommer inte heller analyseras eftersom den inte är en del av vårt syfte med 

studien.
32

 

2.2.3 Urval 
Vi har valt att använda oss av en avdelning på Tetra Pak som har två team stationerade på 

geografiskt olika platser. Det ena teamet utgår från Lund i Sverige medan det andra teamet utgår i 

Modena i Italien. Även då teamen befinner sig på olika platser tillhör de samma avdelning och 

befinner sig under samma ledning. Vi har valt den här avdelningen eftersom vi kan besöka 

företaget via en privat kontakt. Vi har valt att innefatta alla anställda på avdelningen i 

enkätstudien. Det bör påpekas att den största vikten inte ligger i att de anställda arbetar i två olika 

länder. Eftersom vi ser det utifrån ett organisationsperspektiv hade det lika gärna kunnat vara en 

avdelning med två team placerade i samma stad. Det som är intressant är att det är två grupper 

som tillhör samma avdelning men eventuellt skapar sin egen subkultur trots nära samarbete.  

2.3 Tillförlitlighet 

2.3.1 Reliabilitet  
Reliabilitet är hur tillförlitligt resultatet från studien är. Det finns tre faktorer man ska ta hänsyn 

till när man bedömer om ett mått är reliabelt: stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet.
33

  Intern reliabilitet är inte aktuellt i vårat fall eftersom vi inte använder 

oss av mått som räknas ihop för att få en totalpoäng. Internbedömarreliabilitet är inte heller 

tillämplig eftersom vi inte använder oss av subjektiva bedömningar utan utgår från vår enkät och 

de medelvärden vi räknar ut. Oavsett vem som räknar så kommer det att bli samma medelvärde 
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33
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förutsatt att man kan räkna ut ett medelvärde. Desto viktigare är det att ta hänsyn till hur stabilt 

vårt mått är. Måttet som vi använder är en tio centimeter lång VAS-skala. Eftersom skalan är tio 

centimeter lång kan man enkelt räkna ut ett medelvärde. I vår studie mäter vi två teams 

uppfattningar om den egna och den andra gruppens arbetssätt. Med ett medelvärde kan vi då se 

var de olika grupperna hamnar och sedan jämföra dem med varandra. Om vi skulle göra om 

samma studie två gånger om året i ett antal år så är måttet stabilt i den mån att vi alltid kommer 

räkna fram samma medelvärde förutsatt att de svarande har svarat med ett kryss på samma ställe 

på skalan under varje studie. Om de svarandes uppfattning ändras kommer resultatet att ändras. 

Fördelen med VAS-skalan är att skalan har en viss längd men saknar markeringar som anger var 

mitten befinner sig. Om man som svarande försöker kryssa i mitten kan det därför vara svårt att 

träffa exakt mitt i. Vid en sammanställning av enkäten kan man således lättare se skiftningar i 

svaren. Nackdelen skulle kunna vara, ifall man gör om samma studie en gång till och de svarande 

fortfarande har samma uppfattning, att det möjligen kan vara svårt för dem att kryssa på exakt 

samma ställe.  

2.3.2 Validitet 
Validitet har att göra med om det mått som man utformat för att mäta ett visst fenomen verkligen 

mäter det som det är tänkt att mäta.
34

 Vi mäter hur man uppfattar sig själv i hur man utför sitt 

dagliga arbete jämfört med hur man uppfattar att andra utför sitt arbete. Vi vill se om det finns 

skillnader mellan de två teamen. Därför har vi utformat enkätfrågor som ska fungera som 

indikatorer på om det finns skillnader i uppfattningar eller inte. Eftersom vi inte kan fråga om 

exakt varje arbetsuppgift och hur de uppfattar sig själva och sin insats i alla arbetsrelaterade 

situationer, väljer vi att se resultatet som en indikator på att det ligger till på ett visst sätt istället 

för att se det som en absolut sanning.  

2.4 Datainsamling: primär- och sekundärdata 
Våra primärdata som vi använder består utav information som vi fått genom svaren på enkäten. 

Sekundärdata består av teorier hämtade från forskare inom området organisationskultur. Vi har 

använt oss av artiklar som vi hittat genom Lunds Universitetsbiblioteks databas ”Elin” samt av 

litteratur vi funnit bland annat under begreppet ”organisationskultur” i Lunds 
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Universitetsbiblioteks sökbaskatalog ”Lovisa”. Vid litteraturstudier har vi även dragit fördel av 

den referenslitteratur som man finner i vetenskapliga verk.  

2.5 Källkritik 
Det är viktigt att man är kritisk mot sina källor så att arbetet får en hög trovärdighet. Det gäller 

framför allt sekundärlitteratur men även primärkällor. En nackdel med att använda sig av enkäter 

är att man inte kan vara säker på att den person man skickade enkäten till verkligen är den som 

har besvarat den
35

. Vi har valt att lita på att de är de anställda på avdelningen som var och en har 

fyllt i enkäten. När det kommer till sekundärkällorna har vi valt att använda oss av de tyngre 

teoretikerna på området eftersom de är välkända och kritiskt granskats och bedömts av andra 

forskare. Genom att ta del av denna kritik kan vi själva avgöra om teorin är användbar i vårt fall 

eller inte. 

2.6 Summering av kapitel 2 
Vi har valt att göra en kvantitativ studie eftersom vårt resultat ska vara mätbart. Detta har baserats 

på en enkät som inte medför intervjuareeffekt och variation vid formulering av frågor. I ett första 

steg gjordes en pilotundersökning för att förstå vilka frågor som bör ställas och hur enkäten 

uppfattades. Enkäten består av elva grundfrågor med 3 delfrågor på varje som besvaras genom att 

sätta ett kryss på en VAS-skala. Vårt urval består av två team som tillhör samma avdelning inom 

företaget Tetra Pak. Hänsyn har tagits till reliabilitet och validitet av studien och vi har använt oss 

av både primär- och sekundärkällor. Hänsyn har även tagits till källornas trovärdighet.  
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3.0 Teori 

I teorikapitlet tas relevanta teorier upp som underlättar besvarandet av de 

valda frågeställningarna i problemformuleringen. 

3.1 Analys av organisationskultur 

3.1.1 Scheins analys av organisationskultur 
Schein analyserar organisationskultur genom tre nivåer: artefakter, värderingar och 

grundläggande antaganden. De tre nivåerna påverkar, förstärker och skapar inbördes förståelse 

för varandra. I de tre nivåerna av organisationskultur måste man ta hänsyn till andra faktorer än 

specifik organisationskultur.
36

 En individ kan även präglas starkt av sin egen uppväxt och 

kulturella tillhörighet vilket kan försvåra integrationen och kommunikationen mellan olika 

individer som ingår i samma organisation och som för övrigt ingår i en gemensam 

organisationskultur.
37

 Figur 2 visar Scheins analysnivåer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Scheins tre analysnivåer38 
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Nivå 1 

På ytan av organisationskultur finns artefakterna som inkluderar de synliga, hörbara och kännbara 

elementen. Exempel på detta är bland annat språket, jargongen, teknologin, klimatet, 

känslomässiga utspel, historier, ceremonier, rutiner och organisationskartor.
39

 En ytterligare 

exemplifiering av det som finns på ytan av organisationskulturen kan göras med ”Johnsons 

cultural web”. ”The cultural web” kan användas för att kartlägga kulturen inom organisationen. 

Man analyserar då kulturen utifrån: symboler, maktstruktur, organisationsstruktur, 

kontrollsystem, rutiner och berättelser/myter.  Symboler kan vara allt från företagets logga till 

vilken titel man har och hur man klär sig på jobbet. Maktstruktur är vem som har makten i 

företaget. Organisationsstruktur reflekterar maktstrukturen och hur organisationen är 

strukturerad. Kontrollsystem innefattar hur organisationen kontrolleras och kan till exempel vara 

genom finansiella system, kvalitetssystem eller belöningar. Rutiner är det dagliga beteendet av 

organisationsmedlemmarna gentemot varandra och hur de utför det dagliga arbetet. 

Historier/myter berättas av organisationsmedlemmarna till nyanställda i företaget eller till folk 

utanför företaget och de kan innehålla berättelser om tidigare erfarenheter eller nuvarande 

situationer.
40

 Schein poängterar att artefakterna är enkla att se men svåra att förstå då de kan 

tolkas och användas på olika sätt beroende på deras betydelse för respektive grupp. Artefakter 

skapas kontinuerligt genom gruppens interaktion och det tar därför tid att fullständigt förstå 

dessa.
41

 Figur 3 visar ”Johnson’s cultural web”.  

Figur 3:”The cultural web”42   

                                                             
39 Schein (2004) s. 25-27 
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Nivå 2 

Den andra nivån för analys av organisationskulturen är värderingar och normer som accepteras i 

sin helhet av gruppen. När gruppen tillsammans kan besluta vad som ska göras för att hantera en 

viss situation och underbygga varandras värderingar kommer dessa att så småningom tas för 

givna. Den eventuella osäkerheten som fanns i början av den nya situationen försvinner 

successivt och vid framtida liknande situationer vet medlemmarna direkt vad som ska göras. De 

utförda handlingarna transformeras först till värderingar och normer enligt ovan men kan 

eventuellt även bilda grundläggande antaganden beroende på hur lyckade de utförda handlingarna 

är. De normer och värderingar som präglar gruppen kommer att tjäna som ”guidebok” vid olika 

situationer och vid upplärningen av nya medlemmar. De som inte följer dessa normer och 

värderingar riskerar att exkluderas från gruppen.
43

 

 

Nivå 3 

Den tredje nivån för analys av organisationskulturen är grundläggande antaganden. Dessa 

antaganden har blivit standardiserade genom den konsensus som värderingarna och normerna har 

skapat och är nästintill oföränderliga. Ett försök att förändra dessa kan skapa kognitiv obalans 

som kan leda till ångest. Den här analysnivån av kulturen definierar för individer hur man ska 

agera och vad man ska tänka på i en viss situation, eftersom dessa grundförutsättningar anses för 

givna och etablerade. Ett exempel: företag i en kapitalistisk marknad strävar inte efter ekonomisk 

förlust. De grundläggande och underliggande antagandena i en organisationskultur definierar för 

medlemmar vad man ska lägga fokus på, vad saker och ting betyder, hur man ska reagera i 

situationer och hur man ska hantera dem. Schein delar upp de grundläggande och underliggande 

antagandena i två fokus: gruppens adaption till den externa omgivningen och gruppens 

integration av interna processer.
44

 Gruppens fokus på den externa omgivningen är den 

gemensamma synen på strategi, vision, organisationsstruktur och andra element som påverkar 

gruppen att nå sina mål
45

. Gruppens fokus på den interna integrationen är den gemensamma 

synen på skapandet av ett språk och förståelse, gränser, makt och status, vänskap, acceptabelt och 

oacceptabelt beteende och andra element som påverkar gruppen att skapa något gemensamt
46

. 

Scheins tredje nivå har blivit kritiserad för att vara för abstrakt och att det därför kan vara svårt 
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att fullt förstå vad de grundläggande och underliggande antagandena egentligen är. Detta i sin tur 

kan försvåra innebörden av själva kulturen enligt den definition som Schein ger oss.
47

 

3.1.2 Två kulturkoncept  
Enligt Smircich visar forskare att organisationskultur är en viktig beståndsdel som måste beaktas 

men att få lyckats förklara vad det egentligen innebär att ha ett kulturellt perspektiv på 

organisationer. I sin undersökning undersöker hon fem olika teman inom 

organisationsforskningen som hon sedan separerar i två koncept: kultur som en ”critical variable” 

och kultur som en ”root methapor”. Det första konceptet ser kultur som något organisation har 

genom att antingen vara en extern eller intern variabel. Den externa variabeln är oberoende och 

forskare med detta synsätt menar att kulturen är något som importeras in i organisationen genom 

tillhörandeskapet. Då variabeln är oberoende är det lätt att jämföra olika kulturer och även anta 

att olika länder har olika kulturer. Inom detta ingår tvärkulturellforskning och ”comparative 

management”. Kultur som en intern variabeln kan å andra sidan ses som något som skapats av 

organisationen genom individernas interaktion. Kulturen blir då det lim som håller ihop 

organisationen och kan användas av olika aktörer för att uppnå mål. I detta synsätt ingår 

”corporate culture”-forskningen. Det andra konceptet ser kultur som en inbyggd och omedveten 

faktor hos organisationen och är inget som kan importeras utifrån eller skapas genom individers 

interaktion. De tre teman som ingår här studeras av forskare som anser att kulturen antingen kan 

ses som ett system av delad kunskap, ett system av delade symboler eller ett system av 

omedvetna psykologiska uttryck.
48 

3.2 Hur skapar man gemensam kultur?   
Kultur är ett socialt begrepp och skapas i sociala sammanhang

49
. Scheins definition av 

organisationskultur menar att gruppen man studerar har en delad historia som kommer att 

utvecklas till en kultur. Styrkan på kulturen beror i sin tur på hur länge gruppen har funnits, hur 

stabil gruppen är och vilken typ av historia som ligger bakom.
50

 Kulturen kommer även skapas 

vid interaktioner med andra i vårt vardagliga liv.
51

 Schein anser att kulturen bara upprätthålls så 

                                                             
47 Martin (2002) s. 46 
48 Smircich (1983) 
49

 Jacobsen Thorsvik (2002) s. 142 
50

 Schein (2004) s. 11 
51

 Ibid. s. 63 



19 
 

länge som den uppfattas som riktig.
52

 När det finns en kultur så kommer den att överleva genom 

att den lärs ut till de nya medarbetarna. Genom att socialisera med nyanställda lär sig de nya 

medarbetarna vilka värderingar som är viktiga inom denna grupp.
53

  

 

Enligt Schein är det speciellt fem stycken händelser som bidrar till att skapa en känsla av 

gemenskap bland medlemmarna: 

 

 Gemensam ångest: skapar gemenskap när man upptäcker att andra delar samma känsla 

som en själv.  

 Gemensamma emotionella reaktioner: skapar gemenskap när man upptäcker att andra 

reagerar likadant som en själv inför hot och faror. 

 Gemensam synlig handling: skapar gemenskap genom att medlemmarna gemensamt gör 

något för att hantera faror och hot utanför gruppen. 

 Gemensam emotionell urladdning: skapar gemenskap när medlemmarna i en grupp 

upplever gemensamma handlingar som leder till emotionell urladdning. Exempelvis när 

gruppen gemensamt gör någon/något till syndabock, det kan vara ett annat företag eller en 

myndighet. 

 Gemensam emotionell regression: skapar gemenskap när medlemmarna upplever 

emotionell urladdning genom till exempel en firmafest eller företagsutflykt. Genom att 

umgås i ett annat sammanhang än i jobbet så töjer de på de traditionella band som håller 

dem samman och kan även visa upp nya sidor av sig själva som kan göra dem mer sårbara 

inför varandra.
54

 

3.3 Subkulturer 

3.3.1 Subkulturer – Martins teori  
Joanne Martin hävdar att forskare väljer mellan tre olika teoretiska perspektiv vid studerande av 

organisationskultur. I sin forskning kartlägger och analyserar hon de tre perspektiven för att 

sedan integrera dem och anta en treperspektivssyn på organisationskultur. De tre perspektiven är 

integrationsperspektivet, differentieringsperspektivet och fragmenteringsperspektivet.  
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Integrationsperspektivet 

Enligt integrationsperspektivet är kulturen inom organisationen konsekvent, det vill säga att 

organisationskulturens beståndsdelar delas av alla inom organisationen och att det råder en 

ömsesidig förståelse om vad dessa är och ska vara. Integrationsperspektivet menar även att det är 

ledaren som skapar den gemensamma kulturen.
55

 Fokus för detta perspektiv är att man ser 

organisationskulturen som en enda och gemensam kultur
56.

  Integrationsperspektivet menar även 

att beståndsdelarna förstärks av varandra inom kulturen och att man därför antar att kulturen ska 

vara under en längre tid. Kritiker menar att det är väldigt svårt för en organisation att uppnå 

konsensus bland alla medlemmar och att detta perspektivs främsta fokus är symboler och 

artefakter som lättare kan genomsyra hela organisationen till skillnad från exempelvis 

värderingar
57

. Figur 4 visar integrationsperspektivet.  

 

 

 

 

 

   

   

   

     Figur 4: Integrationsperspektivet58 

 

Differentieringsperspektivet 

Differentieringsperspektivet menar att organisationskulturen är inkonsekvent då 

organisationskulturens beståndsdelar skiljer sig åt mellan olika delar inom organisationen och att 

det därför finns brist på ömsesidig förståelse. Vidare kan organisationskulturen skapas av andra 

faktorer än ledaren
59

. Fokus hos differentieringsperspektivet ligger därför på subkulturerna som 
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finns i en organisation och den dynamik som finns mellan dessa
60

. Varje subkultur kan ha en 

integrerad vision om sin egen kultur men man kan även anta att differentieringsperspektivet kan 

appliceras då konsensus om den egna kulturens beståndsdelar är svår att uppnå i mindre 

grupper
61

. Medlemmarna känner med andra ord gemenskap inåt i sin subkultur men distans och 

eventuellt konflikt till andra subkulturer
62

. Figur 5 visar differentieringsperspektivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Differentieringsperspektivet63 

 

Fragmenteringsperspektivet 

Fragmenteringsperspektivet menar att en individ kan vara medlem i flera olika kulturer beroende 

på vilken situation man befinner sig i
64

. Martin beskriver fragmenteringsperspektivet som att 

varje individ kan ha olika åsikter oberoende av vilken kultur denne tillhör. Vid vissa frågor är 

åsikterna och de kulturella beståndsdelarna homogena genom hela organisationen eller i mindre 

subkulturer, medan vid andra frågor kan individer från helt olika subkulturer dela samma åsikter 

och beståndsdelar. Relationen mellan individerna är därför aldrig helt konsekvent eller 

inkonsekvent. Även delade symboler och artefakter i en organisation eller i en subkultur kan 

betyda olika för individen beroende på tolkningen.
65

 Figur 6 visar fragmenteringsperspektivet.  
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    Figur 6: Fragmenteringsperspektivet66  

 

Treperspektivet 

I sin forskning hävdar Martin att man istället för att analysera en organisationskultur genom en av 

ovan förklarade perspektiv kan använda sig av alla tre samtidigt. Hon menar att i 

överrensstämmelse med integrationsperspektivet kommer vissa av organisationskulturens 

beståndsdelar delas av alla inom organisationen och i överrensstämmelse med 

differentieringsperspektivet kommer vissa av de kulturella beståndsdelarna endast delas av några 

medlemmar, vilket skapar subkulturer. Slutligen i överrensstämmelse med 

fragmenteringsperspektivet delas vissa av beståndsdelarna av olika individer utspridda i 

organisation beroende av vilken situation dessa befinner sig i
67

. Hatch menar att med hänsyn till 

vilken situation man står inför när man analyserar organisationskultur kan man urskilja en 

genomgående organisationskultur, en subkultur eller en individs perspektiv olika. Genom ett 

omvärldsfokus kan en genomgående organisationskultur endast bli en subkultur i den stora 

samhällskulturen och en subkultur i en organisation bli en subsubkultur i samhället. Vi måste 

därför beakta att kulturer påverkas starkt inte enbart av den direkta omgivningen utan även 

externa faktorer. Kulturer är därför inte statiska utan föränderliga över tiden.
68

  Figur 7 visar 

subkultursperspektivet.  
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68

 Hatch (2002) s. 258-259 
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    Figur 7: Subkultursperspektivet69 

3.3.2 Subkulturella konflikter & Hofstedes studie 
Vid subkulturella konflikter sker det vanligtvis i olika processer. Kulturerna blir därvid mer 

distinkta. Enligt Bang uppstår det först och främst social polarisering där kulturerna betraktar och 

kategoriserar varandra enligt stereotypiska uppfattningar. För det andra sker det ofta en 

stereotypisk utvärdering där individerna i kulturerna uppmärksammar skillnaderna snarare än 

likheterna. Det blir lättare att poängtera sin egen kulturs egenskaper i jämförelse med den andra 

kulturens egenskaper. För det tredje får individerna en etnocentrisk och självisk inställning till de 

andra kulturerna och man blir inte lika villig att försöka sätta sig in den andra kulturens tankesätt 

och handlande.
70

 Det är viktigt att man tar subkulturskonflikter på allvar och försöker att 

överbrygga klyftan mellan dessa för att skapa en mer harmonisk miljö inom organisationen. Bang 

menar att det alltid kommer att finnas subkulturella konflikter inom organisationer och att det 

därför är viktigt att se vilken grad av konflikt som är mest optimal.
71

 

 

Hofstedes studie 

Hofstede har studerat skillnader mellan nationella kulturer inom företaget IBM.  Genom att 

granska enkäter om människors värderingar från 50 länder och tre regioner runt om i världen har 

han identifierat olikheter på följande parametrar: maktdistans, individualism/kollektivism, 

maskulinitet/femininitet och osäkerhetsundvikande.
72

 Maktdistansen är till vilken grad 

                                                             
69 Hatch (2002) s. 259 
70

 Bang (1999) s. 40 
71

 Ibid. s. 44 
72

 Hofstede (2001) s. 41 
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medlemmarna i organisationen accepterar och förväntar sig att makten är ojämlikt fördelad
73

. Ett 

exempel på en av de frågorna är den fråga som ställdes till anställda utan chefsbefattning: ”Hur 

ofta uppkommer följande problem, enligt din erfarenhet att anställda är rädda för att uttrycka 

missnöje med sina chefer?”
74

. I hans forskning kan man se att maktdistansen skiljer sig åt mellan 

Italien och Sverige, där Italien får 50 poäng medan Sverige har 31. En högre poäng på 

maktdistans innebär att det finns ett större avstånd mellan anställd och chef medan en lägre poäng 

innebär ett mindre avstånd dvs. den anställde har lättare att närma sig sin chef.
75

 Parametern 

individualism/kollektivism definierar huruvida medlemmarna i organisationen är integrerade i 

grupper och ser sig själva som individer eller medlemmar i en grupp. I 

individualism/kollektivism får Italien 76 poäng och Sverige 71 poäng. Både Sverige och Italien 

har relativt höga poäng vilket visar på att de är individualistiska länder, dvs. de ser efter sig själv 

snarare än gruppen.
76

 Parametern maskulinitet/femininet innebär huruvida det finns en 

rollfördelning mellan könen, och om könen värderas lika. I maskulinitetsindex har Italien ett 

värde på 70 medan Sverige har 5 där ett högre värde betyder att det är mer maskulint. Enligt 

Hofstede har ett maskulint samhälle tydliga könsroller där män ska hävda sig och fokusera på 

materiell framgång medan i ett feminint samhälle ska både män och kvinnor vara måna om sina 

sociala relationer och bry sig om livskvalitet.
77

 Osäkerhetsundvikande innebär i vilken 

utsträckning som människorna känner sig hotade av tvetydiga eller okända situationer. Italien har 

75 poäng medan Sverige har 29 poäng. Detta innebär att Italien undviker tvetydiga situationer i 

högre grad än Sverige.
78

 När organisationen har utspridda geografiska enheter, kan säregna 

kulturer skapas i var och en av dessa. Kulturerna påverkas nämligen av de lokala värderingarna, 

förhållandena och normerna, som kan skapa etniskt betingade motsättningar.
79

 Hofstedes studie 

har blivit kritiserad för att man egentligen inte kan generalisera alla individer inom samma nation 

och att man egentligen inte vet om det finns något som heter nationell kultur.
80

 

                                                             
73
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74 Ibid. s. 53 
75 Ibid. s. 86- 87 
76 Ibid. s. 209-215 
77 Ibid. s. 279 - 286 
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3.4 Summering av kapitel 3 
Schein analyserar organisationskultur genom tre nivåer; artefakter, värderingar och 

grundläggande antaganden. I nivå 1 finns de synbara, hörbara och kännbara elementen. Dessa är 

enkla att se men svåra att förstå. Nivå 2 består av de gemensamma beslutet som tagits för att 

hantera situationer och värderingar som blir underbyggda av alla medlemmarna. Nivå 3 består av 

standardiserade antaganden som nästintill är oföränderliga. Smircich delar in organisationskultur 

i två koncept; variabler och rotmetaforer. Organisationskultur skapas genom sociala sammanhang 

och det finns enligt Schein speciellt fem stycken händelser som skapar känsla av gemenskap. 

Enligt Martin finns det tre perspektiv på subkulturer; integrationsperspektivet, 

differentieringsperspektivet och fragmenteringsperspektivet. Dessa innebär att det antingen kan 

finnas en enda organisationskultur, flera olika organisationskulturer eller fragmenterade 

organisationskulturer. I sin forskning integrerar Martin alla perspektiven i något som kallas 

treperspektivet. Hofstede har i sin forskning studerat nationella kulturer och jämfört bland annat 

Sverige och Italien.  
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4.0  Kulturstudien på Tetra Pak 

I kulturstudieavsnittet ges en kort presentation av det valda företaget samt en 

presentation av resultatet som är utgångspunkt för studien. 

4.1 Om Tetra Pak och den valda avdelningen 
Tetra Pak grundades 1951 av Ruben Rausing. Det är ett av tre företag inom Tetra Laval 

koncernen, ett privat, svenskt bolag. Tetra Pak arbetar med skapandet av kartongförpackningar 

och processlösningar. De designar, bygger och servar hela anläggningar.  Deras vision är: “We 

commit to making food safe and available, everywhere”. Tetra Pak är ett familjeföretag och säger 

själva sig ha starka grundläggande värderingar. De uppmuntrar till ett professionellt och 

respektfullt företagsklimat: ”Vårt företagsklimat vägleder oss när vi fattar beslut. Våra 

grundläggande värderingar formar vårt företagsklimat, håller samman vårt team och ger oss 

verkliga konkurrensfördelar”
81

. Deras grundläggande värderingar är: kundfokus & långsiktighet, 

kvalitet & innovation, frihet & ansvar samt teamwork & glädje.
82

 

 

Avdelningens främsta arbetsuppgifter består av att ta emot orders från marknadsbolag runt om i 

världen och sedan koordinera ut dessa till lämpliga platser i organisationen för att möta 

marknadsbolagens önskemål.  

4.2 Resultat från enkäten 
Det mönster som vi kan se från enkäterna visar att båda teamen generellt har rankat sig själva 

högre än de har rankat det andra teamet. Vi kan även se att båda teamens uppfattningar om sig 

själva är ungefär likadana, det vill säga att medelvärdena på kolumn A för båda teamen skiljer sig 

ca +/- 1. Största skillnad mellan de båda teamens uppfattningar, Team Lund om sig självt och 

Team Modenas värdering av Team Lund, visas i svaren på följande frågor: Hur formell är man i 

sin relation till business partners? Hur ofta frågar man sin chef om hjälp? Hur uppskattar man sin 

relation till de andra på avdelningen? Hur viktigt tycker man det är att arbeta i team?
83

. I det 

omvända förhållandet, Team Modena om sig självt, Team Lund om Modena, uppvisar svaren på 

följande frågor den största skillnaden: Hur anpassningsbar är man i nya situationer? Hur mycket 

                                                             
81

 Tetra Pak – Företagsklimat 
82

 Tetra Pak - Organisationskultur 
83

 Se fråga 6, 9, 10 & 11 i enkäten och i tabellerna  
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ansvar tar man för sina handlingar? Hur ofta ber man sin chef om hjälp
84

.  Nedan kommer vi att 

visa resultatet från enkäterna i tabellform samt en kort beskrivning om hur man ska tyda dem.  

4.3 Tabellerna 

4.3.1 Att tyda tabellerna 
Nedan kommer vi att presentera resultatet av enkäterna i tabellform. Nyckelorden avspeglar de 

elva frågorna som finns på enkäten och presenteras i samma ordning samt på samma språk för att 

underlätta redogörelsen. Skalan på enkäten går från 0 till 10 där nyckeltal 10 på samtliga frågor 

representerar ”Very”. Undantag är fråga 6 där nyckeltal 10 representerar ”Friendship”. På 

samtliga frågor har vi räknat ut medelvärdet vilket är det som redovisas i kolumn A och C. 

Kolumn A representerar delfråga A från enkäten, medan kolumn C representerar delfråga C från 

enkäten
85

. I differensen ser man hur uppfattningarna skiljer sig åt mellan de två kolumnerna, med 

utgångspunkt i kolumn A. Alla medelvärden är avrundade till två decimaler.  

4.3.2 Team Lunds uppfattningar 
Här presenterar vi Team Lunds uppfattningar om sig själva, deras uppfattningar om Team 

Modena samt differensen mellan uppfattningarna.   

 
 

                                                             
84

 Se fråga 7,8 & 9 i enkäten och i tabellerna 
85

 Delfråga B i enkäten används ej – se metodavsnitt 2.2.2 Enkäten.  

Nyckelord A.) Team Lunds 

uppfattningar om sig 

själva 

C.) Team Lunds 

uppfattningar om Team 

Modena 

Differens 

1. Strictness  7,64 9,16 + 1,52 

2. Accuracy  9,1 9,13 + 0,03 

3. Attitude 1 9 8,74 - 0,26 

4. Attitude 2 9 8,77 - 0,23 

5. Efficiency 7,53 8,48 + 0,95 

6. Formalness 6,33 4,34 - 1,99 

7. Adaptiveness 7,84 6,33 - 1,51 

8. Responsibility 9,26 9,33 + 0,07 

9. Managerial help 1,57 4,44 + 2,87 

10. Relationship 8,16 5,53 - 2,63 

11. Team work 8,63 6,74 - 1,89 

  



28 
 

  

Team Lund tycker att de själva är mindre strikta, mindre noggranna, mindre effektiva, tar mindre 

ansvar och frågar chefen om hjälp mer sällan än sina kollegor i Team Modena. Team Lund tycker 

även att de har bättre attityd mot marknadsbolag och leverantörer, mindre formella, mer adaptiva, 

bättre relationer inom avdelningen och sätter högre värde på teamwork än sina kollegor i Team 

Modena.   

4.3.3 Team Modenas uppfattningar 
 

Här presenterar vi Team Modenas uppfattningar om sig själva, deras uppfattningar om Team 

Lund samt differensen mellan uppfattningarna.   

Team Modena tycker att de har mindre bra attityd mot leverantörer och frågar chefen om hjälp 

mer sällan än sina kollegor i Team Lund. Team Modena tycker även att de är mer strikta, mer 

noggranna, har bättre attityd mot marknadsbolag, mer effektiva, mindre formella, mer adaptiva, 

tar mer ansvar och sätter högre värde på teamwork än sina kollegor i Team Lund.  Team Modena 

tycker att de har lika bra relationer inom avdelningen som sina kollegor i Team Lund.  

4.4 Summering av kapitel 4 
Mönstret vi kan se från enkäten är att båda teamen generellt har rankat sig själva högre än de har 

rankat det andra teamet. Följande nyckelord har störst differens utifrån resultatet: strictness, 

formalness, adaptiveness, responsibility, managerial help, relationship och team work.  

 

Nyckelord A.) Team Modenas 

uppfattningar om sig 

själva 

C.) Team Modenas 

uppfattningar om Team 

Lund 

Differens 

1. Strictness 8,46 7,14 - 1,32 

2. Accuracy 9 7,5 - 1,5 

3. Attitude 1 8,94 8,16 - 0,78 

4. Attitude 2 7,84 7,91 + 0,07 

5. Efficiency 8,73 7,99 - 0,74 

6. Formalness 7,25 6,56 - 0,69 

7. Adaptiveness 7,76 5,61 - 2,15 

8. Responsibility 8,86 7,42 - 1,44 

9. Managerial help 2,25 3,76 +1,51 

10. Relationship 6,84 6,84 0 

11. Team work 8,96 7,68 - 1,28 
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5.0 Analys 

I analyskapitlet kommer teorierna samt resultatet att sammanbindas för att 

besvara och diskutera de valda frågeställningarna. 

5.1 Vilka likheter och skillnader ser vi i deras uppfattningar? 
 

Nivå 1 

Genom att utgå från den första nivån i Scheins analys av organisationskultur, artefakterna, bör 

man först och främst förstå varför vi ser uppfattningar som en artefakt. Tittar vi på ”the cultural 

web” kan man konstatera, att området vi har studerat genom enkäten är rutiner och ritualer. Vi 

undersöker nämligen de två teamens uppfattningar, dels om den egna gruppens agerande och dels 

om det andra teamets beteende. Rutiner och ritualer som styr eller karakteriserar 

teammedlemmarnas beteenden inom gruppen kan observeras eller iakttagas av andra. De 

personliga uppfattningarna, t.ex. inom Team Lund, angående det andra teamets rutiner, t.ex. 

Team Modena kan också bli synliga för andra. 

 

Även om uppfattningar är personliga så uttrycker ofta människor sina uppfattningar när de umgås 

med andra. Därför kan en persons personliga eller ett teams gemensamma uppfattningar sprida 

sig till andra och bli något som genomsyrar en grupp eller grupper av människor inom en 

organisation. De två teamens uppfattningar påverkar varandra ömsesidigt och har säkerligen en 

inverkan på beteendet inom avdelningen. Följaktligen skulle uppfattningar kunna bli en del av 

organisationens kultur, eftersom beteendet då blir något gemensamt för det egna teamet som 

sedan yttrar sig ett beteende mot omvärlden, i detta fall det andra teamet. Hofstede anser att 

kultur är för det mänskliga kollektivet vad personlighet är för individen och menar att det är 

gruppens interaktiva sammanlagda särdrag som påverkar en människas eller grupps attityd eller 

beteende gentemot hennes/dess miljö i organisationen. Mot den bakgrunden bör man kunna 

likställa uppfattningarna som en del av organisationens kultur, om de har blivit gemensamma för 

teamet och påverkar hur de agerar och reagerar mot och i sin miljö. 

 

När man granskar det medelvärde som avspeglas i svaren vi fått på enkäterna, ser man att de 

anställda i de två teamen har haft samma uppfattningar som sina kollegor inom det egna teamet, 
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eftersom det finns en liknande uppfattning inom ett team om det andra teamet.
86

 Då vi ser att det 

finns ett mönster kan man anta att det inte är någon slump att de har liknande personliga 

uppfattningar inom ett team om det andra teamet och detta tyder på att de personliga 

uppfattningarna har kommit till ytan och blivit artefakter som avspeglar hela teamet. Till exempel 

att Team Lund tror att Team Modena är mer formella än vad Team Modena själva anser sig vara 

kan man förstå är ett genomgående tankesätt inom Team Lund eftersom medelvärdet hamnar så 

långt ifrån Team Modenas egna svar på frågan. För att medelvärdet ska kunna påverkas krävs det 

att flera individer har liknande åsikter som sedan gör att medelvärdet flyttas åt ett specifikt håll. 

För att koppla tillbaka till Hofstedes uttryckssätt kan man då se att uppfattningarna har blivit en 

del av teamets personlighet, som även tyder på att de två teamen har varsin egen personlighet och 

detta kan potentiellt vara subkulturer vi ser. 

 

Nivå 2 och 3 

Utifrån enkäterna ser vi att värderingar och normer och grundläggande värderingar, som är nivå 

två och tre i Scheins analys, uppfattas relativt lika av de båda teamen. Genom att studera 

tabellerna som finns i resultatet kan vi konstatera att båda teamen uppfattar hur de agerar och 

arbetar på liknande sätt. Att de uppfattar sig själva på liknande sätt i frågor som till exempel: 

”Hur strikt följer du interna rutiner” tyder på att de har gemensamma värderingar och normer 

och följer dessa i hur man bör agera och arbeta. Detta kan exemplifieras genom att studera 

resultatet av de tre första frågorna till båda teamen. Som man ser nedan är skillnaderna i hur de 

uppfattar sig själva små. Detta är ett resultat som är nästintill genomgående i alla svar från 

enkäten. 

 

 

                                                             
86

 Detta ser vi genom att det är speciellt vissa frågor där medelvärdet skiljer sig markant från vad det andra teamet 
har svarat om sig själv. Se figurer på nästa sida. 

Nyckelord A.) Team Lunds uppfattningar om sig själva   

1. Strictness  7,64   

2. Accuracy  9,1   

3. Attitude 1 9   
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Det finns några frågor där det ena teamet har uppfattat det andra teamet helt olikt utan att det, i 

jämförelse med teamets självuppfattning, har stämt. De frågor där Team Lund har haft fel i sina 

uppfattningar i jämförelse med hur Team Modena själva uppfattar sig är: Hur formella är de?, 

Hur ofta ber de sin chef om hjälp? och Hur högt värderar de teamwork?. Team Lund har uppfattat 

Team Modena som mer formella än vad Team Modena själva tycker, att ber om hjälp oftare än 

vad de egentligen gör och att de inte värderar teamwork lika högt som de egentligen gör. 

 

Team Modena har haft missuppfattningar angående hur noggranna Team Lund är, hur adaptiva 

de är, hur bra relationer de har, hur ofta de ber om hjälp och hur mycket ansvar de tar. Team 

Modena uppfattar Team Lund som mindre noggranna än vad Team Lund själva uppfattar sig 

själva, som mindre adaptiva, att de tar mindre ansvar, som att de har mindre bra relationer och att 

de ber om hjälp oftare än vad Team Lund själv tycker att de gör. 

 

 

 

Nyckelord A.) Team Modenas uppfattningar om sig själva   

1. Strictness 8,46   

2. Accuracy 9   

3. Attitude 1 8,94   

Nyckelord A.) Team Modenas 
uppfattningar om sig 
själva 

C.) Team Lunds uppfattningar 
om Team Modena  

Differens 

6.    Formalness 7,25 4,34 -2,91 

9.    Managerial help 2,25 4,44  2,19 

11.  Team work 8,96 6,74 -2,22 

Nyckelord A.) Team Lunds 
uppfattningar om sig själva 

C.) Team Modenas 
uppfattningar om Team Lund 

Differens 

2.    Accuracy  9,1 7,5  -  1,6 

7.    Adaptiveness 7,84 5,61 -  2,23 

8.    Responsibility 9,26 7,42 - 1,84 

9.    Managerial help 1,57 3,76 + 2,19 

10.  Relationship 8,16 6,84 -1, 32 
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The cultural web 

Genom att titta tillbaka på ”The cultural web” får vi en överblick av de områden som tillhör 

organisationskulturen. Vi antar att symboler, maktstrukturer, organisationsstrukturer och 

kontrollsystem är samma för de två teamen, eftersom de tillhör samma avdelning och samma 

företag. Vi vet också att de har samma rutiner och ritualer eftersom de gör samma jobb, och vi 

vet att de uppfattar sina rutiner på liknande sätt. Något som kan skilja sig åt mellan teamen är 

historier då det finns ett geografiskt avstånd vilket gör det möjligt att teamen skapar interna 

historier. För enkelhetens skull antar vi att det inte är så. Alla områden i ”The cultural web” är då 

lika för båda teamen. Utifrån Scheins analys kan vi konstatera att det är i artefakterna som vi ser 

skillnader mellan de två teamen och inte i värderingar och normer eller grundläggande 

värderingar. Det är alltså via uppfattningar, som vi ser som en artefakt, där vi tycker oss se att det 

finns två olika ”personligheter” i de två teamen. 

5.2 Finns det något som tyder på att det finns två subkulturer? 
 

De tre perspektiven 

Tetra Paks uttalade kultur kan enligt Smirchichs kulturkoncept både vara något organisationen 

har och är därför en variabel, men även vara inbyggd då organisationen har funnits under en 

längre period och skapat ett omedvetet kulturuttryck hos medlemmarna. Man kan anta att det är 

en intern variabel vilket innebär att den har skapats genom medlemmarnas interaktion genom 

tiden. Även om ursprungskulturen kan ha präglats av svenska värderingar, då Tetra Pak är ett 

svenskt företag, som gjort att kulturen även har blivit inbyggd och kan betraktas som en 

rotmetafor. Detta kan återkopplas till Martins integrationsperspektiv då kulturens grundläggande 

byggstenar inom Tetra Paks uttalande organisationskultur, speciellt grundläggande antaganden 

samt vissa värderingar och normer inom Scheins andra och tredje nivå, delas av alla inom 

organisationen. Den enskilda avdelningens kultur är på samma sätt präglad av medlemmarnas 

interaktion och har skapat de mönster, rutiner och processer vi ser i föregående diskussion om 

vilka likheter och skillnader som finns i deras uppfattningar. Även om den underliggande 

kulturen i grund och botten är Tetra Paks uttalade kultur, som består av grundläggande 

värderingar inom kundfokus, långsiktighet, kvalitet, innovation, frihet, ansvar, teamwork och 

glädje, skapar enskilda avdelningar sina egna rutiner, ritualer, historier och till en viss del även 

uttalade värderingar. På en ännu djupare nivå kan även de två teamen, genom sin interna 
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interaktion, skapa skillnader i sina interna kulturer något som eventuellt kan påverka hela 

avdelningens framgång. I den här studien ser vi en indikation på två mindre kulturer då teamens 

uppfattningar om varandra skiljer sig åt vid en jämförelse med hur de uppfattar sig själva. Detta 

kan kopplas till differentieringsperspektivet eftersom de två teamen känner större gemenskap 

inom det egna teamet. Resultatet visar nämligen att de har liknande uppfattningar inom sina egna 

team i detta avseende. Däremot finns det en skillnad i hur de uppfattar det andra teamet i denna 

fråga. Resultatet från uppfattningarna kan även tolkas som om de två teamen känner större 

distans till varandra. Team Modena känner exempelvis att de tar större ansvar och är mer 

effektiva än sina kollegor i Team Lund.  

 

Team Lund tycker bland annat att de är mer adaptiva än sina kollegor i Team Modena. Team 

Lund å andra sidan tycker själva att de tar mindre ansvar och är mindre effektiva än sina kollegor 

i Team Modena.  

 

 

Då båda teamen har samma arbetsrutiner bör de arbeta likadant men eftersom de inte uppfattar att 

de arbetar likadant kan vi anta att det möjligen har att göra med teamens sociala polarisering som 

skapar potentiella subkulturer i förhållande till Tetra Paks uttalade organisationskultur.  

 

Stereotypiska uppfattningar 

Vi kan även anta att den nationella kulturen spelar in eftersom avdelningen består av ett 

helsvenskt team och ett helitalienskt. Därför måste vi även beakta den nationella kulturen och 

fördomar kring den. För att återgå till Smircich kulturkoncept kan de oberoende och externa 

variabler, som utgör de nationella kulturerna, importeras in i organisationen och på så sätt prägla 

Nyckelord A.) Team Modenas 
uppfattningar om sig själva 

C.) Team Modenas uppfattningar 
om Team Lund 

Differens 

5.    Efficiency 8,73 7,99 - 0,74 

8.    Responsibility 8,86 7,42 - 1,44 

Nyckelord A.) Team Lunds 
uppfattningar om sig själva 

C.) Team Lunds uppfattningar 
om Team Modena 

Differens 

5.    Efficiency 7,53 8,48 + 0,95 

7.    Adaptiveness 7,84 6,33 - 1,51 

8.    Responsibility 9,26 9,33 + 0,07 
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den. Uppfattningarna om den andre på operativ nivå kan påverkas av de stereotypa uppfattningar 

som finns om den andres nationella kultur och kan potentiellt skapa subkulturella konflikter. I 

Hofstedes studie ser vi bland annat att italienare har högre distans till sin chef. Detta förhållande 

reflekteras möjligen i Team Lunds uppfattning: att de är mindre strikta, mindre noggranna och tar 

mindre ansvar än sina kollegor i Team Modena, då Italienare på grund av maktförhållandet till 

chefen är mer rädda för att göra misstag i det dagliga arbetet.  

 

Hofstedes studie visar även att italienare i större utsträckning undviker tvetydiga situationer. Vårt 

resultat visar att Team Modena uppfattar sig själva som striktare när det gäller att följa interna 

rutiner. Deras uppfattning delas även av Team Lunds syn på Team Modena. Genom att mer strikt 

följa interna rutiner eliminerar man i viss mån osäkerhet och risk att hamna i tvetydiga 

situationer. Dock kan vi även konstatera att Team Modena uppfattar sig själva som mer adaptiva 

till nya situationer vilket skulle betyda att de i större grad känner att de kan utsätta sig för 

tvetydiga situationer som t.ex. en ny affärsmöjlighet. Intressant nog uppfattar Team Lund sig 

själva som mer adaptiva än kollegorna i Italien, något som i så fall stämmer överens mer med 

Hofstedes studie där svenskar i mindre grad än italienare undviker tvetydiga situationer. 

 

Nyckelord A.) Team Modenas 
uppfattningar om sig själva 

C.) Team Modenas 
uppfattningar om Team Lund 

Differens 

7. Adaptiveness 7,76   5,61 - 2,15 

 

Nyckelord A.) Team Lunds 
uppfattningar om sig själva 

C.) Team Lunds uppfattningar 
om Team Modena 

Differens 

1. Strictness  7,64 9,16 + 1,52 

2. Accuracy  9,1 9,13 + 0,03 

8.    Responsibility 9,26 9,33 + 0,07 

Nyckelord A.) Team Modenas 
uppfattningar om sig själva 

C.) Team Lunds uppfattningar 
om Team Modena  

Differens 

1. Strictness 8,46 9,16 + 0,7 

Nyckelord A.) Team Lunds uppfattningar 
om sig själva 

C.) Team Lunds uppfattningar 
om Team Modena 

Differens 

7. Adaptiveness 7,84 6,33 - 1,51 
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Hofstedes studie visar också att både Italien och Sverige är individualistiska länder, men enligt 

vårt resultat ser vi att båda teamen värdesätter teamwork högt. Dock tycker Team Lund inte att 

deras kollegor i Italien har lika bra relationer inom avdelningen och att de inte värdesätter 

teamwork lika högt. Team Modena å andra sidan tycker att de själva sätter högre värde på 

teamwork än kollegorna i Sverige. Att det ena teamet inte tror att det andra teamet värdesätter 

teamwork lika högt påverkar deras gemenskap eftersom ansträngningarna att försöka arbeta som 

ett team eventuellt minskar.  

 

 

Om den nationella kulturen avspeglar sig i de två teamens uppfattningar om varandra, bör man 

kunna anta att en italienares uppfattningar om sina egna arbetskollegor i Team Lund även hade 

påverkats av de stereotypa uppfattningarna som finns om svenskar. Även om de uppfattningarna 

kanske blivit mindre stereotypa och mer integrerade med de uppfattningar som redan finns i 

Team Lund på grund av interaktionen, kan detta fall analyseras utifrån ett 

fragmenteringsperspektiv. Italienare som arbetar i Team Lund känner möjligen större tillhörighet 

till Team Modena på grund av den nationella kulturen men de kan även känna tillhörighet till sina 

kollegor i Lund, då det är där som den sociala interaktionen påverkar den gemensamma kulturen 

inom teamet. Att Italienare som arbetar i Team Lund känner större tillhörighet till Modena är ett 

faktum som kan återkopplas till Smirchich rotmetaforer. Tillhörigheten kan bildas på grund av 

omedvetna psykologiska uttryck som stämmer överens med de uttryck som finns i Team Modena 

just på grund av att de alla tillhör samma nationella kultur.  

 

 

 

Nyckelord A.) Team Lunds 
uppfattningar om sig själva 

C.) Team Lunds uppfattningar 
om Team Modena 

Differens 

1. Relationship 8,16 5,53 - 2,63 

2. Team work 8,63 6,74 - 1,89 

Nyckelord A.) Team Modenas 
uppfattningar om sig själva 

C.) Team Modenas 
uppfattningar om Team Lund 

Differens 

1. Relationship 6,84 6,84 0 

2. Team work 8,96 7,68 - 1,28 
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Treperspektiv 

Vi måste därför i likhet med Martin tillämpa ett treperspektiv när vi tittar på vår avdelning. 

Resultatet visar att uppfattningarna mellan de två teamen skiljer sig åt och detta kan ha påverkats 

av att de två teamen är två subkulturer inom Tetra Pak som i sin tur är den ”omfamnande” 

organisationskulturen som Hatch visar i figur 7. Samhällskulturen som i sin tur ”omfamnar” 

Tetra Pak, men även subkulturerna, påverkas säkerligen av de nationella kulturerna. 

Treperspektivet visar då att vissa beståndsdelar delas av alla i samhällskulturen, medan vissa 

beståndsdelar delas av organisationskulturen. Till slut delas vissa av beståndsdelar med olika 

individer i de olika subkulturerna. En Italienare i Team Lund delar vissa av sina uppfattningar 

med Team Modena och vissa med Team Lund. Det är viktigt att påpeka att subkulturerna 

påverkas av sin direkta och indirekta omgivning. Eftersom den direkta miljön är olik för de två 

teamen tror vi, att Team Lund och Team Modena är två subkulturer inom Tetra Pak, även om de 

ingår i samma avdelning.  

 

Som framgår av ovanstående analys finns det uppfattningar som stämmer överens med 

självuppfattningar inom de båda teamen. Det finns även sådana uppfattningar som faktiskt visar 

att teamen har missuppfattningar av den andre. Missuppfattningarna kan skapa onödiga klyftor 

mellan de två teamen, något som i sin tur påverkar hela avdelningens gemenskap samt eventuell 

framgång på grund av bristande gemensam organisationskultur.  

5.3 Finns det något som tyder på att uppfattningarna påverkar 
företagets framgång? 

Nu vet vi att båda teamen har samma grundläggande värderingar om hur de ska utföra sina 

arbetsuppgifter. Vi vet också att de själva tror att deras värderingar och arbetssätt skiljer sig från 

det andra teamets. Frågan vi nu ställer oss är om detta förhållande påverkar företagets framgång?  

Definitionerna av organisationskultur kan sammanfattas som värderingar, antaganden och 

handlingssätt som är gemensamma för företaget. De har växt fram genom företagets historia och 

utvecklats genom interaktion mellan individerna. Det är en sak att ledningen predikar en kultur 

men den kultur som egentligen existerar är den som finns bland de anställda på företaget. 

Nyanställda får lära sig kulturen av sina medarbetare och på så vis formar de anställda själva sin 

kultur inom de ramverk som ledaren ger. Eftersom Team Lund och Team Modena har samma 

ledare förutsätter vi att ledaren påverkar kulturerna på samma sätt och att ledaren därför inte 
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fyller någon specifik funktion i vår studie. Det behöver förstås inte vara så. För att ta reda på om 

ledaren beter sig olika gentemot de båda teamen skulle vi behöva observera ledaren i dennes 

miljö under en längre tid vilket vi inte har möjlighet till. Därför antar vi att ledaren behandlar de 

två teamen lika.  

 
Organisationskultur som komparativ fördel 

Som vi vet kan organisationskulturen vara en komparativ fördel för företaget. Genom enkäterna 

har vi kommit fram till att de anställda har samma grundläggande värderingar och arbetssätt 

vilket ligger till grund för en gemensam kultur. I och med att de har samma grundläggande 

värderingar kan vi nu anta att de har samma fokus på sin direkta omgivning inom avdelningen. 

Det innebär att vi antar att de har en gemensam syn på strategi, vision, organisationsstruktur och 

andra element som påverkar gruppen att nå sina mål. Eftersom teamen inte befinner sig på 

samma geografiska plats, får de inte samma grad av socialisering som de annars hade fått. Trots 

det geografiska avståndet har teamen likväl lyckats utforma liknande värderingar. Kultur är enligt 

Jacobsen Thorsvik ett socialt begrepp som skapas i sociala sammanhang
 
och det säger sig självt, 

att om man har en avdelning som är uppdelad på två olika platser, så kommer de som befinner sig 

på samma plats att skapa en egen kultur. Även om teamen har bra kontakt via telefon, mail, skype 

och andra kommunikationsmedel, så kommer man inte kunna vara delaktig i de informella samtal 

som sker mellan kollegor, och man kommer troligtvis inte kunna dela ångest, emotionella 

reaktioner, synliga handlingar, emotionella urladdningar och emotionella regressioner på samma 

sätt med varandra på grund av det geografiska avståndet. Förklaringen till att det ändå finns en 

gemensam kultur som håller ihop teamen kanske beror på styrkan i Tetra Paks uttalade kultur. 

Det är ett väletablerat företag som gör anspråk på att ha starka värderingar. Problemet är att de 

anställda är omedvetna om att de har samma värderingar. Annorlunda uttryckt finns det en kultur 

som dominerar men som de anställda är omedvetna om.  

 

Balansstörning  

Det verkar finnas fördomar om det andra teamet inom det egna teamet och rent teoretiskt tror vi 

att uppfattningarna kan påverka företagets framgång. Uppfattningarna kan medföra en 

balansstörning inom kulturen. Om det finns en störning av balansen inom kulturen, så kommer 

den påverka strategier, strukturer och kontrollen. Vi tror att man måste medvetandegöra dessa 

skillnader i uppfattningar för att ta bort den barriär som finns mellan de två teamen och som 
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hindrar dem från att lita fullt ut på varandra. Som vi tolkar det, verkar det finnas en misstro 

mellan teamen som saknar belägg under förutsättning att var och en gett en rättvis och sann bild 

av sin egen uppfattning om arbetssätt och attityd. Tar man bort den misstron tror vi att relationen 

mellan de två teamen kommer att förbättras, vilket kommer leda till bättre arbetsklimat och 

därmed, förhoppningsvis ett mer effektivt arbete. 

5.4 Summering av kapitel 5 
Båda teamen uppfattar sig själva relativt lika. Skillnaderna ser vi i hur teamen uppfattar varandra 

jämfört med sig själva. Ofta stämmer inte uppfattningar de har om det andra teamet med hur det 

andra teamet uppfattar sig själv. Utifrån Scheins analys kan vi konstatera att det är i 

uppfattningarna, som vi ser som en artefakt, som vi ser skillnader mellan de två teamen och inte i 

värderingar och normer eller grundläggande värderingar. I den här studien ser vi en indikation på 

två mindre kulturer då teamens uppfattningar om varandra skiljer sig åt vid en jämförelse med 

hur de uppfattar sig själva. Vi måste därför i likhet med Martin tillämpa ett treperspektiv när vi 

tittar på vår avdelning. Resultatet visar att uppfattningarna mellan de två teamen skiljer sig åt och 

detta kan ha påverkats av att de två teamen är två subkulturer inom Tetra Pak. Vi kan även anta 

att den nationella kulturen spelar in eftersom avdelningen består av ett helsvenskt team och ett 

helitalienskt. Därför måste vi även beakta den nationella kulturen och fördomar kring den. Rent 

teoretiskt tror vi att uppfattningarna kan påverka företagets framgång. Uppfattningarna kan 

medföra en balansstörning inom kulturen. Om det finns en störning av balansen inom kulturen, så 

kommer den påverka strategier, strukturer och kontrollen. 
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6.0 Slutdiskussion 

I slutdiskussionsavsnittet kommer studiens resultat och analys att 

kommenteras, lärdomar kommer att belysas och förslag på vidare forskning 

kommer att ges. 

Summering 

Vi har lärt oss att uppfattningar kan vara både kulturuttryck och kulturinnehåll. Uppfattningar 

precis som värderingar är personliga och finns hos individerna inom företaget. De kan också 

komma till ytan genom att de uttalas högt och de kan då bli ett kulturuttryck. Eftersom 

uppfattningar spelar en viktig roll för innehållet av kulturen tycker vi att det även borde finnas 

med i definitionen och analysen av organisationskulturen. Det vi kan konstatera är att vi fann 

både likheter och skillnader i teamens uppfattningar. Det mest överraskande var att de uppfattade 

sig själva på liknande sätt. Vi tror också att de två teamen har utvecklat egna subkulturer trots att 

de tillhör samma avdelning. Med den kunskap vi har kring ämnet inser vi att sannolikheten att de 

båda teamen skulle ha exakt samma organisationskultur är väldigt liten, då det geografiska 

avståendet försvårar att teamen upplever känslor och händelser gemensamt. Vi tror också, att 

missuppfattningarna om varandra kan påverka avdelningens framgång, då det kan skapa negativa 

känslor gentemot varandra, baserade på stereotypa uppfattningar snarare än på 

verklighetsrelaterade. En uppfattning är dessutom väldigt lik en värdering eller tro/åsikt, och det 

vi ser i studien är att uppfattningarna om varandra skiljer sig åt, vilket innebär att det finns en 

obalans inom organisationskulturen. Problemet som vi ser det är alltså inte att teamen har olika 

subkulturer utan att teamen har missuppfattningar om varandra. Många av dessa uppfattningar 

om det andra teamet var dessutom till det sämre jämförda med de enkätnoteringar om hur de 

uppfattade sig själva. 

 

För avdelningens främjande  

Resultatet kommer att presenteras för de två teamen och deras chef. På grund av bristande tid från 

avdelningens sida kan detta ej ske under skrivandets gång utan kommer att ske i efterhand. Vår 

förhoppning är att när de två teamens uppfattningar väl synliggörs kommer det skapa större och 

bättre förståelse för varandra och hur man arbetar. Vår förhoppning är även att de eventuellt 

stereotypa värderingar och missuppfattningar som finns elimineras. Vi tror att 

missuppfattningarna om varandra är en av anledningarna till att avdelningen för tillfället inte 
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känner stor gemenskap. Det hade varit intressant att göra om studien efter att de två teamen blivit 

medvetna om varandras uppfattningar samt haft chans att diskutera dessa. Vår rekommendation 

är att upplysa teamen om deras uppfattningar, såväl den egna statusvärderingen som 

uppfattningen om det andra teamet. Det kommer då bl.a. att klargöras att båda teamen värdesätter 

teamwork lika högt. Vi tror att denna information, ett resultat av denna studie, kommer att vara 

till gagn för avdelningen. Teamen kommer att känna sig mer positivt inställda till varandra, 

samarbete samt inbördes kontakt och gemenskap förbättras, när de inser vad de har gemensamt 

och vilka missuppfattningar som bör korrigeras. 

 

Slutord och framtida forskning 

Det har varit givande att göra denna studie och få ta del av resultaten från enkäterna som visar 

hur olikt individer uppfattar andra jämfört med hur de andra uppfattar sig själva. Vi anser med 

stöd av den forskning vi gjort och tagit del av att liknande studier där man lyfter uppfattningar till 

ytan skulle gynna företag i deras försök att skapa en gemensam organisationskultur. Det är viktigt 

att belysa likheterna mellan de anställda för att de ska se vad de har gemensamt men det är även 

viktigt att inte blunda för olikheterna som kan skapa problem. Speciellt viktigt är det för 

organisationer som jobbar över landsgränserna där det finns fördomar mot andra kulturer. Att 

något så relativt enkelt som personliga uppfattningar kan stå i vägen för en avdelnings 

gemenskap och framgång visar att mer forskning krävs inom ämnet. Denna forskning bör även 

belysa vad som händer efter det att den aktuella organisationen, föremål för själva studien, blivit 

medveten om de positiva och negativa uppfattningar som finns. Kommer lärdomarna förbättra 

gemenskapen och framgången eller är uppfattningarna i sig oföränderliga?  
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8.0 Bilaga 1: Enkäten 

This survey is a part of a study about perceptions of each other in the daily work within a cross-cultural 
team made by two students at the University of Lund. We are going to compare self perceptions with 
the perceptions of others and then examine the effect on the organizational culture and creations of 
potential subcultures.   
 
Your answers should be based on general perceptions about yourself and your co-workers. The survey is 
anonymous and will only be used for this study. Please disregard what machine lines you are working 
with. 
 

 
Rate your answer by putting an “X” on the line 

 

 Part question A is about yourself  

 Part question B is about your colleagues in the same location/country 

 Part question C is about your colleagues in the other location/country 

 A) How strictly are you following internal routines? (e.g. “how to place order routine” and other 

routines on Management System) 

Not Strictly     Very Strictly 
B) How strictly are your colleagues in the same location at following internal routines? 
Not Strictly      Very Strictly 
C) How strictly are your colleagues in the other location at following internal routines? 
Not Strictly      Very Strictly 
 

 A) How accurate are you when coordinating orders? (e.g. checking routes, divisions, tax codes, 

additional information) 

Not Accurate                            Very Accurate 
B) How accurate are your colleagues in the same location when coordinating orders?  
Not Accurate                             Very Accurate 
C) How accurate are your colleagues in the other location when coordinating orders? 
Not Accurate                            Very Accurate  
 
 

 A) How is your attitude towards the market companies? (e.g. Answering their questions, being 

customer-focused) 

Very Bad     Very Good 
B) How is your colleagues attitude in the same location towards the market companies? 
Very Bad     Very Good 
C) How is your colleagues attitude in the other location towards the market companies? 
Very Bad      Very Good 
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 A) How is your attitude towards external suppliers? (e.g. Answering their questions, trigger off 

on time, sending CE-declarations on time) 

Very Bad      Very Good 
B) How is your colleagues attitude in the same location towards the external suppliers? 
Very Bad     Very Good 
C) How is your colleagues attitude in the other location towards the external suppliers? 
Very Bad      Very Good 

 
 

 A) How efficient are you during your working hours? 

Not Eff.     Very Eff. 
B) How efficient are your colleagues in the same location during their working hours? 
Not Eff.     Very Eff. 
C) How efficient are your colleagues in the other location during their working hours? 
Not Eff.     Very Eff. 

 
 

 A) How formal are you in the relationship with external partners (e.g. Market companies, 

suppliers, Geodis Wilson) 

Pure Business     Friendship 
B) How formal are your colleagues in the same location in their relationship with external 
partners?  
Pure Business      Friendship 
C) How formal are your colleagues in the other location in their relationship with external 
partners? 
Pure Business     Friendship  

 
 

 A) How adaptable are you to new situations? (e.g changes, new procedures) 

Not Adapt.                             Very Adapt. 

B) How adaptable are your colleagues in the same location to new situations?  
Not Adapt.     Very Adapt. 
C) How adaptable are your colleagues in the other location to new situations? 
Not Adapt.     Very Adapt. 

 

 A) To what degree do you take responsibility for your actions in the daily work? 

Very Low     Very High 

B) To what degree do your colleagues in the same location take responsibility for their actions in 

the daily work? 

Very Low     Very High 
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C) To what degree do your colleagues in the other location take responsibility for their actions in 
the daily work? 
Very Low     Very High 
 

 A) How often do you ask your manager for help in daily activities?  

Not Often     Very Often 
B) How often do your colleagues in the same location ask your manager for help in daily 
activities? 
Not Often     Very Often 
C) How often do your colleagues in the other location ask your manager for help in daily 
activities? 
Not Often     Very Often 

 

 A) How would you rate your relationship with people in the whole department?  

Not Strong     Very Strong 
B) How would your colleagues in the same location rate their relationship with people in the 
whole department? 
Not Strong     Very Strong 
C) How would your colleagues in the other location rate their relationship with people in the 
whole department? 
Not Strong      Very Strong 
 

 A) How important is it to work as a team within the department? (e.g team performance) 

Not Import.      Very Import. 

B) How important is it to work as a team within the department for your colleagues in the same 

location? 

Not Import.     Very Import. 

C) How important is it to work as a team within the department for your colleagues in the other 

location? 

Not Import.      Very Import. 

 
Comments 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


