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Sammanfattning 

Examensarbetets titel:  Stark kultur - ingen mirakelkur  

En kvalitativ fallstudie om en stark företagskulturs 

betydelse under en förändring 

Seminariedatum:  2017-06-01 

Ämne/kurs:  FEKH49, Examensarbete kandidatnivå i organisation, 15 

högskolepoäng 

Författare: Antonia Larsson, Emma Herslöf, Moa Lewin 

Handledare:     Charlotta Levay 

Fem nyckelord:  Företagskultur, Organisationsförändring, Subkultur, 

Delaktighet, Missnöje  

Syfte:  Syftet är att skapa en nyanserad bild och utöka förståelsen 

för vilken betydelse en stark företagskultur har i en 

organisationsförändring sett utifrån anställdas perspektiv. 

Metod:  Uppsatsen är en fallstudie baserat på ett tolkande synsätt 

med en kvalitativ metod som utgångspunkt. Både 

semistrukturerade intervjuer och dokument publicerade av 

och om företaget användes som empiriskt material. 

Teoretiska perspektiv:  Den här uppsatsen grundar sig i teorier kring företagskultur 

och förändringsprocesser inom organisationer samt hur 

dessa samverkar i tidigare forskning.    

Empiri:  Det empiriska materialet är baserat på tio intervjuer med 

medarbetare och chefer på ett företag som är verksamma 

inom den finansiella sektorn. Intervjuerna har undersökt 

anställdas uppfattningar om företagets starkt utpräglade 

kultur samt en pågående sammanslagning av två 

avdelningar inom företaget.  

Resultat:  Trots en stark företagskultur identifierades såväl 

subkulturer som missnöje bland anställda under en 

organisationsförändring.      
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Abstract 

Title: Strong corporate culture – no miracle cure  

A qualitative case study of the significance of a strong 

corporate culture during an organisational change 

Seminar date: 2017-06-01 

Course:  FEKH49, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 University Credits 

Points (UPC) or ECTS‐cr)   

Authors: Antonia Larsson, Emma Herslöf, Moa Lewin 

Advisor: Charlotta Levay 

Key words:  Strong organisational culture, Organisational change, 

Involvement, Subculture, Dissatisfaction   

Purpose: The purpose of this study is to create a nuanced picture of 

what significance a strong corporate culture has in an 

organisational change through the perspective of an 

employee.  

Methodology: The study is based upon a case study where a qualitative 

method is used with semi-structured interviews, which are 

the base for the empirical analysis.  

Theoretical perspectives:  The theoretical perspective is divided in two sections, 

where both previous research about organisational culture 

and organisational change are discussed and how the two 

are connected.  

Empirical foundation:  The empirical data is based upon ten interviews with 

employees and managers of a company in the financial 

sector. The interviews explore the perception of the 

employees and managers regarding the strong 

organisational culture and ongoing merge of two 

departments within the company.  

Conclusions:  The study shows that a strong organisational culture does 

not seem to prevent neither subculture nor dissatisfaction of 

employees in an organisational change.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vikten av starka företagskulturer tycks bli alltmer påtaglig sedan begreppet började 

uppmärksammas för drygt 30 år sedan (Eriksson-Zetterquist, Müllern, & Styhre, 2011). En 

företagskultur kännetecknas bland annat av gemensamma värderingar och normer, vilket 

annorlunda uttryckt kan sammanfattas som ”the way things are done within a group” (Sokro, 

2012, s. 106). Enligt Staber (2003) är en företagskultur stark om den genomsyras på ett 

djupgående plan av alla i organisationen, vilken beskrivs kännetecknas av lojalitet och enighet. 

Ett av många företag som brukar framhålla sin starka och väletablerade kultur är företaget 

IKEA, där ord som mångfald och inkluderande arbetssätt betonas (IKEA, 2017). Ett annat 

företag, Black & Decker, sägs ha förvandlat sin tidigare självbelåtna mentalitet till en kultur 

med ett marknadsdrivet fokus, vilket företagets VD prisades för (O'Reilly, 1989).  

Inom organisationsstudier vittnar många forskare om positiva konsekvenser kopplade till starka 

företagskulturer; bland annat framhålls att såväl effektiviteten som prestationen gynnas 

(Denison, Haaland, & Goelzer, 2003; Sørensen, 2002). Även påverkan på anställda har lyfts 

fram, där det överlag framgår att företagskulturer påverkar anställda på ett positivt sätt; ju 

starkare företagskultur, desto mer motiverade och nöjda anställda (O'Reilly, 1989; Silverthorne, 

2004; Sokro, 2012). Däremot framhävs också en viss romantisering kopplat till starka 

företagskulturer. Denna till synes förskönande bild av företagskulturer är dock bara en sida av 

myntet; en mer komplex aspekt finns också, vilken exempelvis framhålls av Alvesson (2007) 

som menar att företagskulturer är socialt konstruerade och ett resultat av kollektivt samspel, 

varför de anses vara svåra att fastställa och definiera. Mihalache och Albu (2016) framhäver 

även aspekten av att kulturer delvis är osynliga. Det är svårt att se kulturen utifrån, menar de, 

eftersom värderingar och uppfattningar inte kan ses med blotta ögat utan är något som skapas i 

ett socialt samspel.  

Idag beskrivs förändringar vara en norm för företag, då de ständigt måste anpassa sig efter såväl 

interna som externa faktorer för att kunna överleva (Child, 2005). Eriksson-Zetterquist et al. 

(2011) beskriver att förändringars karaktär kan variera i både storlek och frekvens, där ofta 

radikala och stora förändringar framhävs och sägs påverka hela organisationen (Eriksson-

Zetterquist et al., 2011). Enligt Fedor, Caldwell, och Herold (2006) tycks dessutom 

organisationsförändringar kontinuerligt öka i såväl komplexitet som frekvens, varför det 

således beskrivs vara av vikt att skapa sig förståelse för dess reaktioner från anställda. Att 
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studera något så pass vanligt förekommande för företag, vilket förändringar sägs vara, anser vi 

är intressant i sig och behövs undersökas mer.  

Det tycks framgå att starka företagskulturer är särskilt fördelaktigt under förändringar 

(Sveningsson & Sörgärde, 2007; Karl, 1996; Sørensen, 2002). Om en förändring ska 

genomföras på ett företag vars kultur är stark och delas av samtliga anställda kan det därför 

antas att förändringen även genomförs på ett ”smärtfritt” och effektivt sätt. Företagskulturer är 

vidare ett väl utforskat fält med många olika aspekter, varav den komplexa är en av dem och 

just den vi ämnar undersöka och vidareutveckla. Vi avser att nyansera och skapa oss djupare 

insikt för hur en stark företagskultur kan förstås genom en förändring. Vidare vill vi se bortom 

de mer radikala förändringarna och istället fokusera på de av mer vardaglig karaktär; sådana 

som är ständigt pågående och triviala för organisationer, vilka företag genomgår mer eller 

mindre kontinuerligt. Eftersom alla företag någon gång genomgår en mindre struktur-

förändring, och då förändringar beskrivs bli mer och mer vanligt, anser vi är skäl nog att studera 

det mer djupgående. 

I den här uppsatsen undersöker vi ett företag, här kallad Alpha AB, som enligt allmänna 

beskrivningar har en utpräglad och stark företagskultur. Denna framhålls bland annat i termer 

av lojalitet, öppenhet samt decentralisering. Kulturen benämns i folkmun som ”Alphakulturen”. 

vilken är positivt omskriven i såväl tidningar som forskningsstudier. Vi har mer specifikt 

undersökt en pågående förändring som för Alphas del handlar om en sammanslagning av två 

tidigare skilda avdelningar. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ge en nyanserad bild och utöka förståelsen för vilken betydelse 

en stark företagskultur har i en organisationsförändring. Genom att utgå från de anställdas 

perspektiv är intentionen att kunna bidra med en ny infallsvinkel för företag som har eller som 

eftersträvar starka företagskulturer. Vi ämnar mer specifikt bidra med en djupare förståelse för 

innebörden av en stark kultur under en förändring av mindre karaktär.  

Uppsatsens frågeställning är: Vilken betydelse har Alphakulturen under en mindre förändring 

ur de anställdas perspektiv? 
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1.3 Disposition 

Följande avsnitt presenterar uppsatsens upplägg och disposition. Uppsatsen innehåller sex 

avsnitt enligt följande ordning: inledning, metod, teoretiskt ramverk, empirisk analys, 

diskussion och slutsats.  

Inledningen som presenterats ovan leder läsaren in på ämnet genom en bakgrundsbeskrivning 

om vårt valda ämne, problematisering samt syfte. För att kunna ge läsaren en inblick och 

transparens i vårt tillvägagångssätt för uppsatsprocessen redogörs metodavsnittet. I detta avsnitt 

motiveras genomgående de metodval som gjorts, där forskningsansats, insamling av empiriskt 

material, analysprocessen och kvalitetsbedömning beskrivs. Efter dessa redogörelser 

presenteras det teoretiska ramverket, vilket analysen bygger på. I syfte att tydligt klargöra vad 

som redan finns forskat om gällande vårt syfte om företagskulturer och förändringar delades 

avsnittet upp i underrubriker för just kultur och förändringar, samt ett avsnitt för dessa i relation 

till varandra. Här läggs framförallt större vikt på subkulturer för att bättre kunna förklara och 

tolka vår insamlade empiri. Efter det följer ett avsnitt för empirisk analys bestående av utdrag 

från intervjuerna samt tolkningar av de mönster vi funnit. Avsnittet är uppbyggt utifrån Alphas 

företagskultur, där delaktighet framförallt betonas, samt den specifika sammanslagningen och 

anställdas uppfattningar om den. I nästkommande avsnitt diskuteras det empiriska materialet. 

Där framkommer att en stark företagskultur ansågs utrymma såväl subkulturer som missnöje 

bland anställda. Avslutningsvis redogörs slutsatsen, i vilken vi beskriver hur vårt bidrag kan 

tillämpas av andra företag som har eller eftersträvar en stark företagskultur och ska genomföra 

förändringar.  
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2. Metod 

2.1 Forskningsansats  

Eftersom vi ämnade undersöka anställdas uppfattningar och föreställningar om sin 

företagskultur i relation till en pågående förändring valde vi att tillämpa en kvalitativ ansats, 

vilken möjliggör att se det valda fenomenet utifrån intervjupersonernas perspektiv (Bell & 

Bryman, 2015). I denna ansats ingår även det som enligt Bell och Bryman (2015) kallar för ett 

tolkande synsätt, som innebär att fokusera på hur intervjupersonerna i den givna kontexten 

uppfattar denna. Att utgå ifrån att den sociala verkligheten skapas av individernas tolkningar, 

snarare än att världen ses som något korrekt eller faktiskt, tas som utgångspunkt för att studera 

uppsatsens syfte. Bell och Bryman (2015) skriver att en växelverkan mellan empiri och teori 

ofta används vid en kvalitativ ansats. Enligt Ahrne och Svensson (2017) beskrivs detta samspel 

som ett abduktivt arbetssätt, vilket med fördel används för att observera det särskilda i 

kontexten i syfte att kunna modifiera eller specificera de generella teorierna. I vårt fall tilläts de 

anställdas generella uppfattningar om organisationsförändringar styra fokuset för uppsatsen. Vi 

kunde på förhand inte veta var empirin skulle leda oss, varför vi valde att söka adekvat litteratur 

och teori utifrån empirin för att sedan anpassa och modifiera dessa under uppsatsens gång. 

Initialt förhöll vi oss öppet och lät respondenterna visa vägen och genom det tolkande synsättet 

kunde vi sedan lägga tonvikt på hur individerna uppfattade sin sociala verklighet. 

Uppsatsen är en fallstudie utförd på Alpha AB, ett tjänsteföretag inom den finansiella sektorn. 

Inom den kvalitativa metodiken finns de som förespråkar en fallstudiedesign för att intensivt 

och detaljrikt kunna granska en specifik kontext (Bell & Bryman, 2015). Ett fall i 

sammanhanget kan enligt författarna förknippas med en viss plats, till exempel ett företag eller 

en arbetsplats, där fokus ligger på att studera situationen i fråga. Vidare beskrivs en 

fallstudiedesign vara lämplig för att visa det komplexa i objektets natur som det specifika fallet 

påvisar, vilket kan möjliggöra en mer djupgående analys av företaget och fenomen som uppstår 

i den givna kontexten. Vissa hävdar att det intressanta med en fallstudie ligger i möjligheten att 

kunna betona detaljer i ett specifikt fall, medan andra hävdar att den kan bidra med en viss grad 

av teoretisk generaliserbarhet, vilket Bell och Bryman (2015) menar innebär att sätta sitt bidrag 

i en större kontext som andra kan tillämpa. Med denna uppsats har vi för avsikt att bidra med 

en djupare och mer nyanserad förståelse för vilken betydelse starka företagskulturer har vid 

förändringar, vilket kan vara viktigt för företag som genomgår förändringar och som antingen 

har eller önskar ha en stark kultur. 
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2.2 Tillvägagångssätt för empiriinsamling 

Uppsatsen utgår framförallt från primärdata. För att tydligt kunna visa att Alphakulturen är 

allmänt känd och omtalad har primärdatan kompletterats med sekundärdata, i form av diverse 

litteratur. Den använda litteraturen berör Alpha och samlades in från såväl akademiska artiklar 

som media och dokument publicerade om och av företaget. För att bevara anonymiteten har vi 

valt att inte hänvisa till dessa källor. 

2.2.1 Fallstudieföretaget 

Alpha AB är verksamma både i Sverige och internationellt. Uppsatsen undersöker kontor 

lokaliserade på tre orter i Sverige. Vi valde att benämna orterna som Söderort, Norrort och 

Västerort. Företaget har, som nämndes kort i inledningen, en uttalad och utmärkande 

företagskultur som är skriven om sedan tidigare i både akademiska artiklar och i annan 

publicerad litteratur. Alphas företagskultur kännetecknas av en stark decentralisering som 

genomsyrar hela organisationen. Den enhet som undersöks har hand om support och service 

över telefon samt mail och chatt för både kunder samt internt till andra medarbetare i Alpha 

AB, varför ingen fysisk kundkontakt sker på avdelningen. Det pågår just nu en samman-

slagning av avdelningar på Alpha ABs tre orter i Västerort, Norrort och Söderort. Denna 

specifika sammanslagning, som är en mindre strukturförändring, refereras även som 

”förändringen” genom uppsatsen.  

2.2.2 Avgränsning och urval  

Valet att studera Alpha AB gjordes på grundval att en av oss är anställd på kundcenterkontoret 

i Västerort och kände till en pågående förändring där. Medan Alpha har en distinkt 

decentraliserad struktur präglas konkurrenter i samma bransch snarare av en centraliserad 

struktur, vilket gör valet att studera just Alpha intressant. Efter valet av företag är sedan en 

avgränsning gjord till att bara studera Alpha ABs kundcenterkontor lokaliserade på de tre 

orterna Söderort, Norrort och Västerort eftersom den studerade förändringen pågår just här. Att 

fokusera på sammanslagningen medförde att en djupare kunskap kunde erhållas genom att få 

en mer ingående förståelse för hur medarbetarna upplevde den.  

Urvalet av intervjupersoner kan anses vara strategiskt, vilket kännetecknas av ett målinriktat 

val med ett visst antal kriterier (Trost, 2010). I syfte att erhålla skildringar av olika uppfattningar 

och infallsvinklar till situationen på företaget tillämpade vi ett antal kriterier för respondenterna. 

För det första valde vi att intervjua anställda på olika positioner om deras uppfattningar och 
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erfarenheter. För det andra ville vi endast intervjua tillsvidareanställda som arbetat på företaget 

under en längre period, då de kunde anses ha erfarenhet av den specifika förändringen. Samtliga 

respondenter hade arbetat heltid och varit med både innan och under sammanslagningen som 

påbörjades 2015. Med kriterierna i åtanke valdes respondenterna ut via rekommendationer av 

en mellanchef på Alpha AB. Detta då han hade en bra överblick på företaget, såsom anställdas 

olika befattningar och anställningstid. De rekommenderade fick förfrågan via mail om att delta 

i intervjuer. Nedan presenteras de tio respondenterna kortfattat utifrån befattning och på vilken 

ort de jobbar. Orterna i tabellen representerar respondenternas huvudsakliga arbetsplats. Det 

bör poängteras att enhetschefen och de två driftledarna växlar mellan de tre orterna, varför de 

även har insyn och förståelse för samtliga orter. För att värna om intervjupersonernas 

anonymitet har de tilldelats fiktiva namn, vilka för enkelhetens skull börjar på samma bokstav 

som orten de arbetar på. De fiktiva namnen tilldelades oberoende av kön för att dels värna om 

intervjupersonernas anonymitet, dels för att bortse från genusaspekten. Varför vi inte tog 

hänsyn till kön berodde på att det inte ansågs relevant för uppsatsens syfte. Större delen av 

materialet bygger på intervjuer från medarbetare i Västerort, då den anställda av oss arbetar där. 

Denna koppling medförde en tillgänglighet och flexibilitet, vilken hade varit svårare att få på 

de andra orterna. Däremot intervjuades även medarbetare från såväl Norrort som Söderort. Då 

Norrort enbart representeras av en respondent hade vi mindre empiri att utgå ifrån, vilket är 

anledningen till att de inte framhävs i samma utsträckning som övriga orter. Däremot likställde 

respondenterna Norrort med Söderort i avseenden som åsikter och arbetssätt, varför vi ändå 

ansåg att samtliga orter fått utrymme i uppsatsen. Nedan framgår en tabell som visar 

respondenternas ort, position och namn för att underlätta vidare läsning:  
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Ort: Position: Namn: 

Västerort Driftledare* Vanna 

 Mellanchef Viktor 

 Medarbetare Vendela 

 Mellanchef Vincent 

 Medarbetare Veronika 

 Driftledare* Valter 

Norrort Enhetschef* Nora 

 HR-chef Niklas 

Söderort Medarbetare Susanne 

 Medarbetare Stefan 

Tabell 1  

*Arbetar på samtliga ortet 

2.2.3 Intervju som metod 

För att fånga de anställdas upplevelser och värderingar om förändringsprocesser valdes 

kvalitativa intervjuer som metod för empiriinsamling. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av 

att vara flexibla, då uppföljning av respondenternas svar under pågående intervju aktivt kan 

genomföras (Bell & Bryman, 2015). Vidare är den valda intervjuformen av semistrukturerad 

karaktär. Detta då några specifika teman med tillhörande frågor ställdes under intervjuerna, 

vilket krävde en lyhördhet och koncentration från oss intervjuare att kunna ställa passande 

följdfrågor (Alvehus, 2013). Eftersom de öppna frågorna kunde tolkas olika av respondenterna 

var det även de, och inte vi intervjuare, som till viss del styrde intervjuerna och de svar som 

gavs (Trost, 2010). Bell och Bryman (2015) beskriver fördelarna med den semistrukturerade 

intervjuformen som en möjlighet för intervjuaren att komma åt tankar och åsikter från 

respondenterna, vilket kan bidra till ett rikt material (Ahrne & Svensson, 2017). Eftersom 

uppsatsens syfte är att förstå de anställdas uppfattningar ansågs därför den semistrukturerade 

karaktären passa som intervjuform. En alltför strukturerad intervjuform, vilken enligt Lantz 

(2013) kännetecknas av att samtliga frågor är formulerade och faller i en viss ordning, ansågs 

göra det svårare för oss att nå syftet för uppsatsen. 

2.2.4 Intervjuguide 

I enlighet med de råd som ges av Bryman (2011) formulerades frågorna under respektive teman 

på ett öppet sätt för att inte begränsa respondenternas tankesätt. Exempel på frågor handlade 

om hur de anställda upplevde företagskulturen och hur de uppfattade den pågående 
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förändringen. Frågornas språk var dessutom lättförståeligt och föll i en viss ordning under 

respektive tema. Intervjuguiden bestod av tre huvudsakliga teman, vilka handlade om 

erfarenheter av organisationsförändringar, respondentens roll i en organisationsförändring samt 

uppfattningar och åsikter om organisationsförändringar. Frågorna om organisations-

förändringar handlade både om förändringar i allmänhet och om sammanslagningen inom 

Alpha AB. Dessutom ställdes introduktionsfrågor om respondenternas karriär i banken och 

deras nuvarande roll. Detta i syfte att få en uppfattning av respondenten i fråga och för att lättare 

förstå och kunna sätta deras svar i ett sammanhang (Bryman, 2011). Att frågorna som ställdes 

utifrån de olika teman var av öppen karaktär gav respondenterna möjligheten att själva utveckla 

och ge sin bild av ämnet (Aspers, 2011; Bryman, 2011). Genom att ställa passande följdfrågor 

under intervjuerna tilläts respondenterna ge mer uttömmande svar, varför en djupare förståelse 

för deras uppfattningar kunde nås. Efter sex intervjuer reviderades intervjuguiden då särskilda 

mönster hade börjat urskiljas (se bilagor). Därmed fick uppsatsen ett specifikt fokus, till skillnad 

från tidigare då en mer allmän inriktning mot samman-slagningen och förändringar fanns. De 

nya temana, som till viss del ersatte de gamla, bestod av frågor kring företagskulturen, 

förändringen, den decentraliserade strukturen samt egna uppfattningen av sammanslagningen. 

Den modifierade intervjuguiden ansågs vara mer lämpad till det utarbetade fokuset kring 

företagskultur och sammanslagningen, vilket gav oss rikare empiri kring dessa ämnen.    

2.2.5 Genomförandet av intervjuer 

Kontakten med respondenterna upprättades genom att den av oss som är anställd skickade 

förfrågan om medverkan i uppsatsen via mail. Under tre veckors tid genomfördes totalt 10 

intervjuer. Sju intervjuer skedde personligen på kontoret i Västerort, medan tre intervjuer med 

anställda i Söderort och Norrort genomfördes via telefon, till följd av det geografiska avståndet. 

Att intervjuare och respondent inte har ögonkontakt nämner Bell och Bryman (2015) som en 

eventuell nackdel då man går miste om reaktioner som ansiktsuttryck eller gester, vilka kan 

tänkas vara av vikt vid förståelsen av en fråga. Med detta i åtanke valde vi ändå att genomföra 

tre intervjuer via telefon, då vikt lades på vad respondenterna faktiskt sa, till skillnad från vad 

de visade med hjälp av kroppsspråk och dylikt. Telefonintervjuerna tenderade generellt att bli 

kortare än de personliga intervjuerna. Detta kan tänkas bero på att respondenterna blev mer 

formella i sina svar då aspekter som just ansiktsuttryck och gester kan spela roll i hur bekväm 

respondenten känner sig i situationen att bli utfrågad. Svaren ansågs emellertid vara utförliga 

och tillfredsställande, vilket berättigade även telefonintervjuer som metod. Vi såg ingen 
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skillnad i kvaliteten beroende på intervjusituationen förutom att telefonintervjuerna svar blev 

mer koncisa.  

Lantz (2013) och Trost (2010) betonar vikten av valet för plats vid personliga intervjuer. 

Samtliga personliga intervjuer genomfördes i företagets konferensrum under kontorstid. Detta 

för att göra det bekvämt för respondenterna att dels inte behöva avsätta fritid för deltagande i 

intervjun, dels för att göra respondenterna avslappnade och därmed kunna ge så ärliga svar som 

möjligt. Innan intervjuerna började kontrollerades att respondenterna inte hade något inbokat 

direkt efter. Detta för att tillåta dem kunna utveckla sina svar och inte känna tidspress. Samtliga 

intervjuer tog mellan 30–70 minuter att genomföra.  

Enligt Trost (2010) bör endast en person agera intervjuare. Detta då en känsla av maktobalans 

lätt kan skapas vid flera intervjuare, vilket därmed kan göra att respondenten känner sig 

underlägsen. Å andra sidan menar Bryman (2011) att en intervju kan gynnas av att ha flera 

intervjuare eftersom en mer avspänd stämning kan skapas då intervjun snarare upplevs som en 

diskussion mellan tre personer. Dessutom kan den lite mer passiva intervjuaren komma på 

följdfrågor och därmed fångas fler nyanser av det ämne som avhandlas. För att göra 

respondenterna bekväma att kunna prata öppet bestämdes inför intervjuerna att endast en av oss 

skulle vara huvudsaklig intervjuare, men att de två andra kunde inflika med lämpliga 

följdfrågor. Det bestämdes initialt att den av oss som är anställd inom banken skulle ha en av 

de passiva rollerna som intervjuare för att motverka en eventuell påverkan av den baskunskap 

som fanns. För att förhindra en potentiell maktobalans mellan oss och respondenterna valdes 

att de två passiva intervjuarna skulle sitta bakåtlutade i periferin, medan den aktiva intervjuaren 

satt mitt emot respondenten. Vidare kan nämnas att respondenterna uttryckte både missnöje och 

föreslog förbättringar med företaget, vilket framgår i empirin i senare kapitel. Detta kritiska och 

reflekterande förhållningssätt till företaget kan tolkas som ett tecken på att respondenterna 

upplevde en bekväm intervjusituation och kände tillit till oss som intervjuare.  

Under samtliga intervjuer spelades ljudet in, med respondenternas medgivande. Inspelningarna 

möjliggjorde att all fokus kunde läggas på vad respondenterna sade, varför även eventuella 

följdfrågor kunde ställas under intervjuerna. Istället för att föra anteckningar och därmed riskera 

att störa respondenten har endast egna tankar från gruppen antecknats vid behov under 

intervjuns gång (Lantz, 2013). Efter avslutad intervju transkriberades materialet för att 

säkerställa att citat blir korrekta i analysen av det insamlade materialet. De transkriberade 

intervjuerna bidrog till en ökad tillförlitlighet för analysprocessen och kodningsarbetet då 

respondenternas svar kunde återges ordagrant. 
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2.3 Analysprocess 

När vi skulle analysera vårt material användes det som beskrivs av Rennstam och Wästerfors 

(2011) som sortera, reducera och argumentera. Författarna skriver att dessa tre komponenter 

ofta används vid analys av kvalitativt material som ett sätt för att hantera det insamlade 

materialet och de problem som lätt kan uppkomma. Enkelt förklarat innebär sortering att få 

ordning på det insamlade materialet, medan reducering handlar om att skapa skärpa. Genom att 

argumentera förklaras vidare att ett slags självständigt bidrag skapas då man som författare 

jämför sitt resultat med tidigare forskning inom ämnet.  

För att bemöta det så kallade kaosproblemet, vilket enligt Rennstam och Wästerfors (2011) kan 

uppstå då kvalitativa intervjuer ofta medför rikt material, gjordes sortering genom kodning och 

strukturering av intervjuerna. Den så kallade marginalmetoden användes till kodningsarbetet, 

vilken enligt Aspers (2011) innebär att markera respektive kod med en specifik färg som skrivs 

i de transkriberade papprenas marginaler. På detta sätt skapades ordning och överskådlighet, 

vilket i sin tur underlättade själva analysprocessen. Gällande sorteringen bestämdes att när all 

empiri var insamlad och respektive intervju var transkriberad skulle samtliga intervjuer läsas 

individuellt i syfte att urskilja teman eller talande citat. Tack vare den individuella läsninge n 

gavs dessutom fler infallsvinklar och en mer nyanserad bild av transkriberingarna. Vidare 

gjordes den individuella läsningen av transkriberingarna i enlighet med vad som i Rennstam 

och Wästerfors (2011) artikel benämns som öppen kodning. Med det menas att ett spontant 

förhållningssätt används, där författarna inte noga analyserar innehållets helhet vid läsningen, 

utan snarare noterar sina omedelbara reflektioner. Att vi under kodningsarbetet initialt var 

öppna för vilka koder som empirin skulle mynna ut i går även i linje med det som Aspers (2011) 

beskriver som induktivt kodande.  

När sex intervjuer hade transkriberats och lästs individuellt påbörjades sedan ett gemensamt 

kodningsarbete och gruppdiskussioner kring teman. Detta i syfte att få en tydligare bild av vilket 

teoretiskt ramverk som kunde vara lämpligt. Vi väntade med att grundligt koda och gemensamt 

diskutera efter just sex intervjuer eftersom materialet vid den punkten ansågs vara tillräckligt 

för att påbörja en analys; vissa mönster och avvikelser bland respondenternas utsagor kunde 

urskiljas vid det stadiet. Efter diskussionerna om de sex transkriberingarna begränsades 

omedvetet tankesättet något, då vi tenderade att ha specifika teman i åtanke när de resterande 

transkriberingarna skulle sorteras och diskuteras. En viss styrning mot de teman som 

uppkommit i de inledande intervjuerna kan ha präglat analysprocessen vid de sista intervjuerna, 
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vilket i sin tur kan ha gjort att vi omedvetet har förbisett andra teman. Å andra sidan kan 

präglingen av redan uttänkta teman anses vara något oundvikligt; allteftersom identifierades 

vissa mönster i intervjupersonernas utsagor, vilka således visade vägen till det fokus som togs 

i uppsatsarbetet. Efter den individuella och öppna kodningen, som alltså ofta sker vid den första 

läsningen, beskrivs just av Rennstam och Wästerfors (2011) att en mer fokuserad kodning tar 

form vid de andra läsningarna. Detta då särskilda mönster eller teman börjar urskiljas i takt med 

att man blir mer nära transkriberingarna, vilket i vårt fall handlade om ett fokus mot 

företagskultur och sammanslagningen. Detta mer inriktade kodningsarbete, där specifika koder 

finns i åtanke när transkriberingarna analyseras, kallas för deduktivt kodande och innebär att 

man på förhand vet vad som ska utarbetas (Aspers, 2011).  

Vid reduceringen, vars syfte enligt Rennstams och Wästerfors (2011) är att representera det 

insamlade materialet väl, valdes att fokusera på de tydligaste mönstrena som uppkommit i 

transkriberingarna. Dessa mönster innefattade både meningsskiljaktigheter, men också sådant 

som var gemensamt för respondenterna. Den gjorda reduceringen var nödvändig för att 

uppmärksamma det vi faktiskt hittade och ville belysa; vi ämnade helt enkelt att vara både 

selektiva och representativa i vår kodning, som Rennstam och Wästerfors (2011) lägger vikt 

vid. Vidare gjordes reduceringen i relation till vårt teoretiska ramverk, då vi kontinuerligt 

växlade mellan empiri och teori. 

Det sista steget, argumenteringen, bemöter enligt Rennstam och Wästerfors (2011) det så 

kallade auktorisationsproblemet. Detta steg handlar om att ställa sina tolkningar sida vid sida 

med tidigare forskning och att därmed kunna argumentera för sin tes. Det förklaras att 

författarnas analys med fördel ska kunna bidra med ett nyanserat perspektiv till den existerande 

forskningen, varför en viss självständighet blir synlig i relation till auktoriteter inom ämnet som 

avhandlas. I syfte att bidra med ett nyanserat synsätt använde vi existerande forskning för att 

förstå och tolka vårt empiriskt insamlade material under diskussionskapitlet. Vidare 

applicerades inte bara befintliga teorier och användes som underlag för diskussionerna, genom 

att de kunde användas i relation till varandra skapades en nyanserad förståelse av vilken 

betydelse starka företagskulturer har under förändringar. 

2.4 Kvalitetsbedömning 

Vid kvalitativa forskningsresultat är trovärdighet ett lämpligt begrepp för att bedöma 

uppsatsens kvalitet (Bell & Bryman, 2015). Till skillnad från kvantitativ forskning, som 

vanligen använder validitet och reliabilitet som ett sätt att beskriva hur pass noggrann en 
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mätning har varit, syftar trovärdighet till att det finns flera hållbara beskrivningar av den kontext 

som studeras, istället för att framhålla en absolut sanning om verkligheten. Genom att noggrant 

återge respondenternas svar från intervjuerna, genom både transkribering och korrekta citat i 

det empiriska avsnittet, har uppsatsens trovärdighet kunnat stärkas.  

Vidare kan faktumet att en av oss är anställd på Alpha AB å ena sidan anses påverka uppsatsens 

trovärdighet negativt. Detta då vi kan tänkas ha blivit färgade av den baskunskap som funnits, 

vilken sedermera kan kommit att påverka uppsatsens utformande mot ett visst fokus. Å andra 

sidan har kopplingen till företaget bidragit till ett tillträde som annars skulle ha kunnat vara 

svårt att få. Utan den inledande kontakten och förfrågan om intervju via mail hade det 

annorlunda uttryckt blivit svårare att få respondenter till uppsatsen. Dessutom kan 

baskunskapen även ses som något positivt. Att på förhand känna till den rådande 

sammanslagningen och att ha en grundlig uppfattning om företaget i helhet gjorde att vi enklare 

kunde förstå och sätta det respondenterna sa i en kontext. För att minimera risken av en alltför 

stark färgning av den baskunskap som funnits om företaget har en fullständig och transparent 

redogörelse gjorts för uppsatsens olika delar. Att tydligt beskriva exempelvis 

tillvägagångssättet för empiriinsamling och att motivera urvalen och avgränsningar för att ge 

läsaren en klar bild av uppsatsens gång, gjordes i enlighet med ett av de delkriterier som  Bell 

och Bryman (2015) menar underbygger uppsatsens trovärdighet.  

Utöver trovärdighet är äkthet ett ytterligare kriterium för kvalitetsbedömning, vilket innebär att 

ge en rättvis bild av det som studeras Bell och Bryman (2015). Vi är medvetna om att uppsatsen 

enbart speglas av de svar som de 10 respondenterna gett, varför inte svaren kan representera 

allas uppfattningar inom hela företaget. För att ändå ge en rättvis bild har valet att intervjua 

respondenter på olika avdelningar och olika positioner gjorts i syfte att framhäva olika 

uppfattningar om sammanslagningen som möjligen kan finnas beroende på kontext eller 

ställning i företaget.  

3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Företagskultur 

Enligt Alvesson (2007) förknippas ofta företagskulturer med positiva följder för organisationers 

resultat. Författarna menar även att såväl forskare som företagsledare och konsulter framhäver 

företagskulturer som centralt och anser att de spelar stor roll för organisationers framgångar. 

Företagskulturer beskrivs av Buono, Bowditch, och Lewis III (1985) som ett kraftfullt verktyg 
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för att kunna forma ett gemensamt beteende, vilket i många fall leder till en uttalad praxis som 

håller samman organisationen för att kunna överleva på lång sikt. Hur företagskulturer sedan 

definieras beskrivs generellt av forskare i breda termer och anses i många fall att vara komplext. 

Överlag beskriver Daft, Murphy, och Willmott (2010) däremot begreppet som en 

sammansättning av värderingar, normer, gemensam tro och förståelse, vilka delas av anställda 

i en organisation och förs vidare till nya anställda. Kulturer kan vidare kännetecknas av 

särskilda attribut, vilka genomsyrar företaget och bland annat handlar om anställdas 

gemensamma språk och berättelser (Eriksson-Zetterquist et al., 2011). Med språk menar 

Simoneaux och Stroud (2014) alltifrån interna skämt till ledord och jargong i allmänhet, medan 

berättelser snarare handlar om företagets rykte, historia och vad som lärs ut till nyanställda. De 

tar vidare upp struktur och maktfördelning som faktorer som formar och påverkar 

företagskulturen, där struktur handlar om hur många hierarkiska nivåer som organisationen 

består av medan maktfördelning handlar om hur beslut tas och vem som har den informella 

makten.   

Företagskulturer kan karaktäriseras som mer eller mindre starka. Rådande forskning hävdar att 

starka företagskulturer kan förbättra organisationens prestanda då kulturen innebär ett internt 

gemensamt förhållningssätt (Sørensen, 2002). En stark företagskultur, menar han, hänvisar till 

vilken grad av enighet som finns bland de anställda. De värderingar som finns inom 

organisationen ger en möjlighet för medarbetare att relatera till varandra och skapar riktlinjer 

för hur det dagliga arbetet byggs upp. Dessa riktlinjer handlar om vilka beteenden som är 

accepterade eller inte, samt hur makt och status är fördelat. Dessutom beskrivs kulturen handla 

om intern integration, vilken innebär att ett gemensamt arbetssätt utarbetas för att kunna arbeta 

så effektivt tillsammans som möjligt (Daft et al., 2010). Med intern integration avses 

koordination och samverkan mellan olika avdelningar, vars arbetsuppgifter skiljer sig samtidigt 

som det finns ett beroende av varandra för att skapa värde för organisationen i sin helhet (Child, 

2005). Även Staber (2003) framhäver intern integration som ett kännetecken för en stark 

företagskultur, och menar att ett kollektivt förtroende bör finnas för att stärka kulturen. Enligt 

Eriksson-Zetterquist et al. (2011) finns flertalet studier vilka föreslår att företagskulturer 

däremot inte alltid fyller en integrerande funktion som sammansvetsar organisationens 

medlemmar. I dessa studier framhålls istället att organisationsmedlemmarna har en cynisk 

attityd mot företagskulturen, då de inte aktivt väljer att delta i den, utan snarare blir påtvingad 

den. 
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3.1.1 Subkulturer 

Som en konsekvens av starka företagskulturer förklarar Daft et al. (2010) att de inte alltid 

upplevs enhetliga och genomsyras av samma värderingar genom hela organisationen. 

Utvecklingen av olika värderingar, ideologier eller mål kan uppkomma i specifika avdelningar 

eller enheter som skiljer sig från vad som är uttalat inom organisationen. En sådan utveckling 

handlar enligt författarna om att en subkultur har skapats, vilken tenderar att uppstå i framförallt 

större organisationer. Alvesson (2007) beskriver dock en komplexitet med användandet av 

begreppet subkultur. Detta då människor normalt inte endast tillhör en grupp, vilka är inrutade 

i särskilda system och har distinkta gränser, utan snarare överlappar och beblandar sig med 

olika kulturella element på grund av sin mångfald. Författaren reflekterar vidare över huruvida 

subkulturer faktiskt existerar, då de även framhåller att det är ledarskapet i organisationen som 

formar de anställdas uppfattningar och värderingar. Med det sagt sägs de anställda påverkas av 

ledarskapet, varför de inte på ett självständigt sätt formar egna värderingar, ur vilka subkulturer 

uppstår. Vidare nämner Alvesson (2007) faktorer som påverkar benägenheten att identifiera sig 

med en viss grupp. Dessa handlar om hur distinkta en grupps värderingar är, vilken status som 

är förknippad med gruppen samt hur andra grupper framställs. Ju mer distinkt och ju högre 

status en grupp har, desto mer avskild tenderar gruppen att bli. Om olika grupper kan urskilja 

ett tydligt dom, menar författarna på att en mer specifik kultur för den enskilda gruppen kan 

uppstå. 

Dessa olika aspekter av företagskultur ligger till grund för analysen av empirin. Vi valde att 

utgå från det mer konventionella synsättet på kultur, med exempelvis gemensamma normer och 

värderingar, men utvecklade perspektivet då vi även fokuserade på hur kulturen ses mellan 

avdelningar.  

3.2 Förändringar 

En organisationsförändring kan definieras som förändringar i anställdas ansvarsområden, 

uppgifter eller relationer i en organisation (Child, 2015). Under en förändringsprocess föreslår 

Child (2005) tre aspekter som företag bör ta hänsyn till, vilka handlar om hur radikal 

förändringen är, om den är planerad eller ständigt pågående samt vilket fokus förändringen har. 

Enligt Sveningsson and Sörgärde (2007) anses organisationsförändringar som påverkar 

företagets struktur ofta vara en mer radikal och planerad förändring, vilken ledningen har 

initierat. Hur pass omfattande förändringen är menar författarna vidare beror ofta på vems 

uppfattning man utgår från. Med det sagt behöver förändringen inte anses vara omfattade ur 



18 
 

ledningens perspektiv, men kan komma att påverka den anställde avsevärt. Child (2005) menar 

att det därför är viktigt att involvera medarbetarna tidigt i beslutsprocesser kring en förändring 

samt att ge information innan beslut genomförs. En vanlig anledning till att 

organisationsförändringar misslyckas beskrivs av Child (2005) bero på att det finns ett 

antagande om att förändringen är accepterad hos alla och att en gemensam förståelse finns för 

dess syfte. Han menar att det är på grund av dessa anledningar som mellan 60 till 90 procent av 

alla förändringar som genomförts har misslyckats (Child, 2015, s. 334). 

En svårighet för företag att lyckas med förändringar fullt ut nämns av Eriksson-Zetterquist et 

al. (2011), dels då det är svårt att motivera större förändringar när nuläget ses som redan 

fungerande, dels då det finns en avsaknad av kunskap om hur förändringen ska genomföras. 

Även anställdas motstånd till förändringar ses som en anledning till varför 

organisationsförändringar misslyckas (Child, 2005; Van Dam, Oreg, & Schyns, 2008). 

Motstånd kan skada en förändringsprocess allvarligt och associeras ofta med negativa 

konsekvenser för medarbetaren såsom minskad produktivitet, tillfredsställelse och psykologisk 

hälsa. Dessa konsekvenser kan i sin tur komma att leda till ökad frånvaro bland anställda (Child, 

2005; Van Dam et al., 2008). Vidare skriver Van Dam et al. (2008) att motstånd bland 

medarbetare kan uppstå om de anställda inte trivs med de arbetsuppgifter som förändringen 

medför, alternativt om de inte är bekväma i den roll och de färdigheter som den förändrade 

situationen kräver. Författarna beskriver också att ju mer en anställd har investerat i företaget, 

såsom exempelvis specialiserad kompetens eller pension via jobbet, desto mer benägna är de 

att göra motstånd mot en förändring då de antar att förändringen kommer att påverka 

investeringen. Enligt Roethlisberger och Dickson (1950, citerat i Alvesson & Sveningsson, 

2007) kan motstånd även uppstå om förändringen har betydelse på det sociala och personliga 

planet för de anställda, varför de menar att det är av vikt att lyssna på och använda 

medarbetarnas erfarenheter och den kunskap de kan tillföra under en organisationsförändring. 

I en förändringsprocess bör vikten av den mänskliga och ”mjuka” delen framhävas, vilket ofta 

glöms bort (Galpin, 1995; Karl, 1996; Van Dam et al., 2008). Mer specifikt beskrivs 

kommunikation och information vara av betydelse för anställda. Både innan och under 

förändringen bör information finnas om varför förändringen är nödvändig och vad syftet med 

den är. Detta menar Galpin (1995) minimerar risken för att rykten och fel information når ut till 

medarbetarna, som annars riskerar att infektera organisationsförändringen. Även Sveningsson 

and Sörgärde (2007) belyser vikten av att se till individen och hur denne uppfattar och tolkar 

förändringen. Enligt dem är det är viktigt att ta hänsyn till individens intressen, bakgrund och 
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identitet. Weber och Weber (2001) poängterar även vikten av tillit och kommunikation i en 

organisation. Om medarbetare känner tillit till ledningen och om kommunikationen är 

välfungerande förbättras chanserna till att företagets mål uppnås. De menar att tillit kan 

reducera upplevelser av osäkerhet i en förändring samt minska eventuella missförstånd, vilket 

annars kan leda till spekulationer och ogrundad rädsla för förändringen (Galpin, 1995; Weber 

& Weber, 2001). Medarbetarnas tillit till ledningen kan dessutom medföra en förståelse och 

acceptans till de värderingar som ledningen kommunicerar ut under förändringen, vilket leder 

till en mer positiv syn på förändringen (Weber & Weber, 2001).  

Under en organisationsförändring menar flera forskare att det är av yttersta vikt att involvera 

de anställda för att kunna uppnå de mål som är satta med förändringen (Corley, 2004; Karl, 

1996; Quinn & Quinn, 2016; Van Dam et al., 2008). Att inkludera medarbetare under en 

förändring anser Quinn och Quinn (2016) leder till ökat engagemang, varför det eventuella 

motståndet på så sätt kan reduceras. Att sedan inkludera medarbetarna kan anses vara ledarnas 

och chefernas ansvar. Forskarna observerade hur en chef på ett företag använde en så kallad 

”bottom-up”-strategi, där medarbetarnas diverse tankar och rädslor kopplade till en pågående 

förändring kunde kartläggas. Dessa tankar beaktades under förändringsprocessen, vilket i sin 

tur gynnade såväl själva förändringen som företagskulturen. Under förändringar menar  

Robinson och Galpin (1996) att anställda tenderar att bli oroliga och bekymrade huruvida de 

kommer kunna behålla jobbet, sin lön och hur det kommer påverka karriären i stort. Enkelt 

förklarat blir anställda självcentrerade och frågar sig ”vad kommer hända med mig?”.  

3.3 Kulturens betydelse vid organisationsförändringar 

En stark företagskultur kan inte bara resultera i bättre arbetsförmåga och en känsla av 

samhörighet och enhetlighet, utan verkar även ha gott inflytande under organisations-

förändringar. Ett samband mellan organisationsförändringar och företagskulturen framhålls av 

forskare, där implementeringen av förändringen beskrivs bli mer effektiv om den anpassas till 

den rådande företagskulturen (Sveningsson & Sörgärde, 2007; Karl, 1996; Sørensen, 2002). På 

motsvarande sätt kan dock organisationsförändringar ofta innebära avvikelser från de normer 

och beteenden som är inkorporerade i företagskulturen, varför de då möts av motstånd bland 

medarbetare (Corley, 2004; Karl, 1996; Quinn & Quinn, 2016). Sørensen (2002) menar att en 

stark företagskultur är väsentligt för att kunna genomföra en stegvis förändring, men höjer även 

ett varningens finger då en stark företagskultur kan stöta på svårigheter i en mer dynamisk miljö 

som ständigt förändras.  
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Enligt forskare tenderar förändringar som införs i linje med den rådande företagskulturen ofta 

tas emot väl av de anställda, medan mothugg kan uppstå om den inte lever upp till de 

existerande värderingar som företagskulturen står för (Sveningsson & Sörgärde, 2007; Buono 

et al., 1985). Vidare menar Sveningsson och Sörgärde (2007) att de som initierar förändringen 

bör ses som kulturdirigenter, vars uppgift beskrivs vara att visa vägen för den befintliga 

kulturen snarare än att försöka påverka de anställdas kulturella föreställningar. Tanken är alltså 

inte att ändra och influera de anställdas befintliga föreställningar av kulturen, utan att hjälpa 

och leda dem i deras valda inriktning, i syfte att genomföra förändringen.   
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4. Empirisk analys 

4.1 Alphakulturen - "nästan lite sektliknande" 

I en bok som blivit tongivande, skriven av en tidigare chef och grundare av Alphakulturen, 

framgår företagets särskilda kultur där deras decentraliserade struktur som en framgångsfaktor 

ständigt framhålls. I ett dokument som är publicerat av Alpha beskrivs den decentraliserade 

strukturen bidra till ett särskilt arbetssätt, där beslutsfattande sker lokalt, nära företagets kunder, 

samt en tilltro och respekt för individen som uttrycks genomsyra hela organisationen. 

Arbetssättet förklaras medföra en frihet och delaktighet för de anställda, då de får ta stort ansvar 

och har möjlighet att fatta beslut som gynnar kunden. Decentraliseringen, och därmed 

arbetssättet, beskrivs alltså leda till en involverande och öppen arbetsplats där anställda har 

möjlighet att påverka. I det publicerade dokumentet framhålls vidare att arbetssättet bidrar till 

att den anställdes delaktighet gör att individen presterar bättre och resulterar i att företaget når 

sina mål, varför det argumenteras vara ett så framgångsrikt arbetssätt. Flera fallstudier har gjorts 

just gällande Alphas decentraliserade struktur, vilken framhålls som ett föredöme att följa för 

andra företag inom samma bransch.  

Att Alpha tycks ha en stark kultur blev särskilt tydligt då de, för en tid tillbaka sedan, avskedade 

sin dåvarande VD. Avskedandet var dock inte en följd av dåliga resultat eller generellt sämre 

presterande, utan sades snarare bero på att hans ledarskapsstil inte gick hand i hand med 

kulturen. I samband med avskedandet förklarade Alpha att chefer inom företaget förväntas vara 

kulturbärare och att den avgångne VDn inte levde upp till kraven som finns på chefer i 

organisationen. De menar på att det krävs en särskild ledarskapsstil för att kunna bibehålla den 

decentraliserade strukturen, varför det strategiska beslutet att avskeda honom kan tyda på att en 

stark företagskultur föreligger på Alpha. Att en stark kultur föreligger kan även förstås utifrån 

faktumet att Alpha har en gemensam och intern bok, i vilken deras övergripande värderingar 

och företagskultur tydligt framhålls. Boken, vilken vi låtit kalla Alphaboken, beskrevs av 

enhetschefen som så pass integrerad bland chefer att de mer eller mindre kan den utantill. 

Dessutom förväntas nyanställda ta del av boken i syfte att lära sig Alphas arbetssätt och 

värderingar.  

Kulturen på Alpha förklarades av de anställda som stark, lojal och öppen, där en stolthet i att 

vara anställd på företaget märktes i deras utsagor. Medarbetaren Vendela uttryckte en 

”Alphakänsla” som hon förknippade med en stolthet av att jobba på företaget. En annan 

respondent, Vincent, förklarade att kulturen inte bara är otroligt stark, utan att den också är 
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ofrivillig då man sugs in i den. Alphas värderingar förklarade han genomsyras starkt på 

företaget och nämnde introduktionsutbildningarna för nyanställda som exempel. Tanken med 

denna är att nyanställda ska lära sig företagets produkter och tjänster, men Vincent menade att 

det egentliga syftet med den två veckor långa utbildningen är att bygga ”Alphare”. Att den 

tidigare nämnda Alphaboken sitter i varje chefs ryggmärg var även något som mellanchef 

Vincent betonade, och tillade att chefer kan fråga: ”Men var i Alphaboken tycker du att du kan 

läsa det?” när de inte förstår varandra. Att kulturen alltså inte bara förs över och lärs ut till nya 

medarbetare, utan också är så pass påtaglig och etablerad för samtliga i företaget, kunde noteras.  

 

Det är någonting som sitter i väggarna någonstans. Det är nästan lite 

sektliknande på ett sätt. Det är en väldigt stark kultur här. (Vanna, 

driftledare) 

 

Kulturen i sig är väldigt öppen. [...] Den känns väldigt öppen och 

mottagande. Och det har hållit fast under hela tiden jag jobbat här och 

även överförts till nya medarbetare. Öppen kultur och väldigt lojalt 

företag. (Veronika, medarbetare) 

 

Trots att respondenterna vittnade om en stark företagskultur uttryckte de även att det fanns olika 

föreställningar om kulturen på de olika orterna. HR-chefen Niklas, som har arbetat på olika 

avdelningar på Alpha, upplevde olika perspektiv på företagskulturen som bland annat handlade 

om just vilken roll och position han haft som en förklaring till varför han upplevde skillnader i 

kulturen. En annan respondent, Veronika, upplevde sig se stora skillnader i kulturen även om 

Alphaboken hela tiden fanns i ryggmärgen. Detta eftersom de anställda sades agera utefter 

denna i beslut som fattades i vardagen. Andra exempel där det framgick att olika uppfattningar 

fanns om företagskulturen sett till vilken ort man arbetar på framgår av följande citat: 

 

Sen finns det - om man pratar ’Alphare’ i allmänhet - även en kultur här 

i Västerort kontra en kultur i Söderort och en annan kultur i Norrort. 

Och det är kulturen som är den jobbiga, för den är väldigt svår att 

förändra och jag tycker inte riktigt att vi har kommit så himla långt alla 

gånger med den. (Vanna, driftledare) 

 

 

 

Sen blir man lite matt om man inte känner att alla drar åt samma håll, 

eller om man känner att man inte är på väg mot samma mål. Utan att 

det fortfarande är det här lite Alpha-aktiga, att det finns det här höga 

väggar mellan avdelningarna. (Vanna, driftledare) 



23 
 

 

Det blev extra tydligt att olika uppfattningar fanns gällande företagskulturen då frågor kring 

sammanslagningen ställdes under intervjuerna. Skilda åsikter mellan orterna uppdagades när 

de berättade om sina uppfattningar eller beskrev förändringen, vilket kunde tyda på att olika 

subkulturer fanns. Enhetschefen Nora menade på att de generellt sett alltid pratar om att de är 

en Alphakultur, men att hon i samband med sammanslagningen kunde se avstickare från 

kulturen. Innan sammanslagningen upplevde hon Alpha som två helt skilda världar, och när de 

sedan slogs ihop skulle de plötsligt bli en enda enhet med cirka 250 medarbetare, förklarade 

hon. Att Nora nämnde Alpha som två helt skilda världar talar i sig emot faktumet att det fanns 

just en Alphakultur, vilka alla kände samhörighet till och stod bakom. Faktumet att två helt 

skilda världar fanns vittnade om olika synsätt, vilket i sig kan tänkas tyda på att subkulturer 

förekommer.  

Vidare hade respondenterna i Västerort synpunkter kring kulturen i Söderort. Västerorts 

mellanchef Vincent, som varit utlånad chef till Söderort under fyra månader, beskrev det som 

att ”komma hem till en familj, de har en jättevärme dem emellan”. Däremot påpekade han att i 

samband med sammanslagningen kände sig Söderort hotade när deras familjära känsla och 

sammanhållning riskerade att luckras upp. Han beskrev att de redan hade ett trevligt ”vi” och 

då inte var lika intresserade av att integrera sig med andra. Trots att både Söderort och Västerort 

uppfattades som väldigt familjära av Västerortmedarbetaren Veronika, menade hon på att 

Västerort var mer öppna och välkomnande till nya kollegor. Vincent trodde även att Söderort 

alltid har sett sig som ”lite finare” än de andra orterna. Faktumet att Söderort förklarades 

uppfatta sig som just lite finare tolkades av oss som en anledning till det ointresse som funnits 

av att inkludera medarbetare från andra orter. Att olika uppfattningar fanns om varandra kunde 

även förstås genom Vincent önskan om att skicka ner alla Söderortsmedarbetare till Västerort 

så att de hade kunnat integrera med varandra och därmed få dem att inse att Västerort inte är 

”några tekniktomtar som inte kan serviceärenden”.   

4.1.1 Delaktighet har betydelse 

När respondenterna beskrev Alphas kultur förklarades decentraliseringen som en central och 

välfungerande del av den. Strukturen förklarades som platt, med endast tre led i hierarkin, där 

beslutsfattandet inte bara är chefernas ansvar utan delegeras till såväl mellanchefer som 

medarbetare. Inte bara kännetecknades dock decentraliseringen i termer av struktur och 

beslutsfattande, även delaktighet och involvering av de anställda förklarades vara viktiga 

aspekter. Det framhölls att Alpha försöker vara så platta som möjligt och agera på ett 
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decentraliserat sätt. Enhetschefen Nora uttryckte: ”Jag vill trycka på att i vår organisation gör 

vi förändringar som stärker decentraliseringen, inte centraliseringen”, vilket tyder på att de 

beslut som görs under förändringar även går i linje med kulturen. En stolthet förknippat med 

den platta strukturen har också upptäckts. Enhetschefen Nora nämnde ordet ”tilltro” när hon 

pratade om medarbetarna och mellancheferna på företaget och menade att medarbetarna längst 

ner i hierarkin är de viktigaste i organisationen. 

 

Och jag kan säga att efter 30 år finns det ingen tveksamhet om det i alla 

fall när jag går in i den här organisationen. Helt fantastiskt. Enormt bra 

medarbetare. Ibland blir jag nästan lite rörd när jag lyssnar. (Nora, 

enhetschef) 

 

En slags frihet eller autonomi kopplat till decentraliseringen har även påpekats bland 

respondenterna. Den platta strukturen förklarades medföra ett mer självständigt arbetssätt, där 

olika kontor och medarbetare sades kunna agera på totalt skilda sätt. Trots olika agerande och 

bedömningar poängterades dock av mellanchefen Vincent att Alphakulturen alltid fanns i 

ryggmärgen. Inga beslut eller agerande gick alltså stick i stäv med kulturen, utan förklarades 

snarare gå i linje med den. 

 

Så i min roll är jag väldigt fri, och det har någon aldrig smällt mig på 

fingrarna för efteråt, trots att man på ett sätt kanske borde gjort det. Det 

är någon form av frihet i det där, att inte vara superstyrd liksom, tycker 

jag. (Viktor, mellanchef) 

 

Men hur decentraliseringen märks i vår organisation är ju att min chef 

inte får runda mig, helt enkelt. Jag är den som fattar alla beslut kring 

mina medarbetare. [...] Och att jag inte behöver göra likt någon annan 

chef, egentligen. (Vincent, mellanchef)  

  

Citaten ovan belyser friheten som resultat av decentraliseringen. Även om strukturen beskrevs 

leda till just självständighet och oberoende av andra anställda kunde en viss motsägelse 

urskiljas. De flesta respondenter nämnde initialt decentraliseringen som fungerande, men när 

de senare berättade mer fritt kunde ett missnöje identifieras, vilket tyder på en utbredd 

ambivalens. En av respondenterna, Stefan, ansåg att det borde vara lättare att få till beslut om 

det finns färre mellanled, men upplevde inte att det blivit lättare. Andra har också visat på en 

skepsis och motsägelse gentemot den uttalat fungerande decentraliseringen: 
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Ja, jag kan ju uppleva att trots att vi är rätt platta nu så har vi aldrig varit 

mindre decentraliserade än vad vi är nu, under min tid, utan nu är det 

mer styrt centralt tycker jag, än vad det varit tidigare. (Viktor, 

mellanchef)   

 

4.2 En ”pytteliten” förändring 

Uppsatsens fokus handlar om en pågående sammanslagning av avdelningar på Alpha ABs tre 

kundcenterkontor i Västerort, Norrort och Söderort. Sammanslagningen för Söderorts och 

Norrorts del, som tidigare endast ansvarat för serviceärenden, innebär att de behöver lära sig 

den tekniska biten i syfte att kunna hjälpa kunder med såväl ”allmänna” som tekniska problem. 

På liknande sätt ska Västerort, vilka tidigare endast har haft tekniska ärenden, utbilda sig så att 

de även kan hjälpa till med servicerelaterade ärenden. Syftet med sammanslagningen är alltså 

att alla orter ska kunna hjälpa till med bägge delar, vilket på sikt ska hjälpa kunder att få ett 

flexiblare nätverk av medarbetare som kan hjälpa till. Även andra respondenter, såväl 

medarbetare som chefer, nämnde just effektivitet som ett övergripande syfte med 

sammanslagningen. Sett till de olika avdelningarna ses förändringen vara relativt stor eftersom 

de anställda direkt påverkas av den, men utifrån Alpha i allmänhet anses den som en mindre 

förändring.  

Beslutet om sammanslagningen kom från högsta ledningen. Nora, enhetschef, förklarade att 

hon fick frågan om att ta hand om förändringen och efter ett tag tackade ja. Planeringsprocessen 

av sammanslagningen påbörjades för två år sedan, men blev inte en officiell sammanslagning 

förrän den 1 april i år. Nu pågår själva implementeringen, vilken innebär utbildning av personal 

samt anskaffning av tekniska system. 

 

Det är nu vi ska börja med kompetensöverföring och verkligen se till 

att det inte spelar någon roll vilken ort du sitter på, det är inte det som 

ska vara avgörande utan det ska vara din kompetens som ska vara 

avgörande för vilka dina arbetsuppgifter är, inte var du sitter. (Vincent, 

mellanchef) 

 

Vidare framhölls komplexiteten i att sammanföra dessa två skilda världar till att bli en enhet. 

Enhetschef Nora påpekade problematiken och nämnde att det fanns en rad fallgropar i och med 

sammanslagningen. Även anställda visade förståelse för svårigheten med många olika viljor.  
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För mig då som är rätt driven och drivande så är varje förändring 

pytteliten tycker jag och så säger min ledningsgrupp att ”lugna ner dig 

nu, det här kommer man reagera på” och jag säger mer ”varför då?”. 

det måste man nog förstå, vilket jag förstår nu. Någon får stoppa mig 

*skratt* (Nora, enhetschef) 

 

4.2.1 ”Man blir lite schizofren” 

Den pågående sammanslagningen har tagits emot olika av de tio respondenterna; såväl oro och 

missnöje som positiva känslor kopplade till förändringen har uttryckts. Generellt sett har en 

mer positiv bild identifierats hos medarbetarna i Västerort. I intervjuerna framkom att såväl 

enhetschefen som en mellanchef och anställda såg på sammanslagningen som något bra. 

Mellanchefen Vincent uttryckte sig: ”Jag måste säga att jag är löjligt positiv till samman-

slagningen”. En annan anställd i Västerort upplevde en lättnad i och med sammanslagningen:  

 

Så för vår del var det i princip bara: ‘Amen äntligen!’ när vi fick 

beskedet att vi skulle slås ihop. Men det var ju också för att vi visste att 

vi inte skulle påverkas så mycket, till att börja med. Också, det enda 

som påverkade oss var ju positivt [...] Och då är det ju lätt att sitta och 

vara positiv till en organisationsförändring också, när man är i den lilla 

klicken så att säga. (Valter, driftledare) 

 

Å andra sidan har ett utbrett missnöje i Söderort kunnat urskiljas, där två medarbetare berättat 

om oroliga kollegor och chefer som gått in i väggen.  

  

Hela förra året var ett riktigt skitår här i Söderort! Så vi har ju haft... Ja, 

personal har ju mått jättedåligt av alla förändringar. Alla förändringar 

som har skett här i Söderort har ju blivit sämre egentligen, för 

personalen. (Stefan, medarbetare) 

 

Det har varit ganska tufft. Vi har haft långa köer i telefon och det har 

varit mycket att göra samtidigt som man inte riktigt vet vilka som 

kommer vara kvar och vilka som kommer sluta. Det är många som har 

slutat här under förra året för att man inte riktigt trivs. Så det har varit 

en oro. (Susanne, medarbetare) 

 

Citaten ovan tyder inte bara på att medarbetarna själva sett sammanslagningens konsekvenser 

som negativa, utan pekar även på ett allmänt missnöje på hela kontoret i Söderort. Vantrivseln 

har till och med gått så långt att anställda valt att säga upp sig, vilket i sig skapar oro för de som 

är kvar. Att sammanslagningen lett till olika känslor på de olika orterna är således något som 
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har synts bland respondenternas utsagor. Man skulle förenklat kunna säga att Söderort ställer 

sig kritiska till sammanslagningen medan Västerort är mer positiva. Vetskapen om att 

sammanslagningen inte heller gynnar alla har även funnits bland respondenterna, vilket bland 

annat Valters citat tyder på ovan. Medarbetare och mellanchefer i Västerort har visat på en 

förståelse för att personalen i Söderort tacklat förändringen sämre. Viktor, mellanchef i 

Västerort förklarade: ”Det är stor skillnad mellan orter kan jag säga”. Vidare framhöll Vincent 

skillnaderna genom att uttrycka sig såhär: 

 

Söderort och Västerort är ju liksom natt och dag i uppfattning, det vet 

ju jag som har varit chef för båda delarna. Jag har ju fått prata om vårt 

mål och vart vi ska i Söderort varje vecka i fyra månaders tid. Söderort 

har allmänna veckomöten en gång i veckan, medan vi i Västerort har en 

gång var fjärde vecka, och de tycker fortfarande att de har för få möten 

där uppe. (Vincent, mellanchef) 

 

Följden av sammanslagningen, att medarbetarna får en bredare kompetens, har även tagits emot 

sämre i Söderort. Som tidigare nämnts innebar sammanslagningen att Söderort kommer ta sig 

an även tekniska ärenden, vilket mellanchefen Vincent kunde se som en svårighet för dem. Han 

förklarade att det är ett svårare och större steg för Söderort att lära sig den tekniska biten, än för 

Västerort att lära sig serviceärenden. Att de anställda i Söderort har högre medelålder, var 

mindre förändringsbenägna och hade mer erfarenhet vad gäller serviceärenden än Västerort 

lyftes fram som en förklaring till ointresset för just de tekniska ärendena. Det poängterades även 

att medarbetarna i Söderort hade arbetat längre i organisationen jämfört med Västerort, där 

många i Söderort arbetat där i närmare 20 år. Vincent menade på att det är läskigt och tråkigt 

att guida en kund gällande felkoder vid inloggning till företagets webbsida om man som ovan 

medelålders alltid suttit med serviceärenden och behärskar den typen av ärenden väl. Enligt 

Nora är det överhuvudtaget inte är acceptabelt att som anställd uttrycka ett ointresse eller 

okunskap för tekniken: ”Det är inte okej att säga ‘jag är inte så tekniskt kunnig’ eller ‘jag kan 

inte det här’. Det blir ett no no för mig”. Med detta i åtanke kan tolkas att Söderorts värderingar 

vad gäller teknik skiljer sig från enhetschefens. Medarbetaren Stefan såg dessutom en fara med 

att alla numera ska vara generalister och menade att det är bättre att kunna mycket om lite istället 

för lite om mycket. Han föreslog istället att en viss grupp medarbetare bör kunna de olika 

områdena och därmed agera generalister, medan de andra kunde ha kvar sin specialkompetens 

och endast arbeta med särskilda ärenden, som det var innan sammanslagningen. En viss 

förvirring kunde förstås i och med förändringen: 
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Man blir lite schizofren, till slut vet man inte riktigt vilken stol man 

sitter på idag. Hur ska jag ta dessa samtal? Vissa ärenden får vi hantera 

på olika sätt. (Stefan, medarbetare) 

 

4.2.2 Önskan om involvering 

Ett ytterligare tydligt mönster som kunnat urskiljas är respondenternas önskan att bli mer 

involverade. Vare sig det gäller bättre tillgång till information, mer kommunikation mellan 

hierarkiska nivåer, mer delaktighet eller till och med involvering i beslutsfattande, har anställda 

uttryckt just delaktighet som förbättringspotential.  

Faktumet att de anställda i Söderort har mått dåligt till följd av bland annat samman-slagningen 

hade enligt Stefan kunnat förhindras genom en större involvering av anställda i 

förändringsprocessen. Att lyssna mer på personalen och ta in synpunkter från dem hade kunnat 

underlätta vid förändringar, menade han. Även anställda tyckte generellt att de inte fick 

tillräckligt med information om sammanslagningen. Trots att enhetschefen Nora betonade 

vikten av de anställdas påverkan upplevde flera respondenter att de inte blivit lyssnade på i den 

mån de hade önskat. Ju mer information man får som anställd, desto mindre spekulationer och 

rykten uppstår, menade Susanne. Vidare uttryckte Veronika att hon får information, men inte i 

den grad hon hade önskat. Den information som kommunicerades upplevdes dessutom komma 

plötsligt, vilket framgår av citatet nedan:  

 

BAM – ”så här kommer det se ut”. Men ja, det hade varit kul att i så 

fall, om ni säger att sammanslagningen varit en process i två år, att 

cheferna på något sätt hade kunnat presentera informationen tidigare. 

(Veronika, medarbetare) 

 

Även driftledaren Valter menade att den öppna stilen, som de annars var vana vid, inte varit 

lika framträdande under sammanslagningen och såg detta som en anledning till varför 

medarbetare reagerar. Bristen på kommunikation förklarades även skada tilliten som 

medarbetare annars har till sina chefer, vilket påpekades av Viktor. Enligt honom sabbade 

denna avsaknad förtroendet för chefer och betonade en känsla av hopplöshet: ”Om inte ens 

cheferna har informationen, då kommer de inte ha det nästa gång heller”. Medarbetare som 

tenderar att bli oroliga vid förändringar menade han på påverkas särskilt vid brist på 

kommunikation. Vincent påpekade även att kommunikationen från enhetschefen och ner till 

mellancheferna kunde ha förbättrats och menade att mellancheferna borde ha varit on board 
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tidigare. Då cheferna inte kan förutsäga vad som kommer att hända, och då inte heller kan lugna 

sina oroliga medarbetare, kan en viss ond cirkel tänkas uppkomma.  

Respondenterna gav ett specifikt exempel på ett beslut som fattades ovanför deras huvuden. 

Beslutet, vilket skedde för cirka ett år sedan, gick ut på att kostnadseffektivisera och resulterade 

i att anställda blev uppsagda. Nora tog på sig ansvaret för denna nedskärning och uttryckte: ”Vi 

gick ner alldeles för mycket i personal, skar ner alldeles för mycket. Det var mitt fel”. Detta har 

inte bara beskrivits som ett beslut som de anställda inte kunde påverka, trots att de försökte 

varna, utan resulterade också i att två chefer i Söderort gick in i väggen. Utdragen nedan visar 

både på att beslutet, även kallat nedskärningen, togs emot dåligt och på respondenternas önskan 

att vilja bli mer delaktiga och involverade.   

 

Det här när man tog bort en avdelning i Söderort och Norrort, att de 

valde att gå in och slakta... Och även när man gick in och slaktade en 

gruppchef och en schemaläggare för att man skulle spara pengar. Det 

var ju en typiskt fantastiskt dålig förändring för det enda det gjorde var 

att dels folk blev förbannade, för att det fanns inte resurser som 

behövdes, dels blev folk oroliga för man tänkte ’är det jag nästa gång?’ 

och ’min tjänst, sitter den löst?’ och sådär. (Viktor, mellanchef) 

 

Vi kom med synpunkter, fast så sent så det var ju svårt att backa då och 

det blev ju prestige, ”nu har vi bestämt det här…”. Så det var ju lite, 

framförallt är det ju det värsta att det kostar hälsan på två personer, har 

du väl gått in i en sådan [vägg] är det ju inte så lätt så då är du ju 

känsligare för resten av livet, du har ju två man som fortfarande inte är 

tillbaka... (Viktor, mellanchef)  
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5. Diskussion 

5.1 Stark företagskultur, ingen mirakelkur 

Trots Alphas starka kultur, vilken var förankrad bland de anställda, kunde vi urskilja ett utbrett 

missnöje med den pågående förändringen. Varför detta missnöje uppkommit kan det finnas en 

rad olika förklaringar till, men vi tyckte oss se att missnöjet i grunden handlade om brist på 

delaktighet och involvering av anställda under förändringen. I och med den uttalat fungerande 

decentraliseringen kunde antas att delaktighet och involvering borde vara en självklarhet under 

förändringen, men trots detta uttryckte de anställda en önskan om mer delaktighet under den 

pågående förändringen.   

Det blev tydligt att framförallt Söderort hade ett utbrett missnöje till den pågående förändringen. 

Deras generellt negativa inställning kopplade vi till att de anställda inte varit delaktiga i besluten 

kring sin nya roll och de arbetsuppgifter som förändringen medfört. De ansågs inte vara 

bekväma med sina nya arbetsuppgifter, vilket utifrån en tolkning av Van Dam et al. (2008) kan 

vara en anledning till ett upplevt motstånd. Varför de såg negativt på förändringen kunde alltså 

dessutom tolkas bero på ett missnöje med deras nya arbetssituation. Utifrån en tolkning av 

Eriksson-Zetterquist et al. (2011) kan det helt enkelt ha varit svårt för Söderort att anamma 

förändringen då de uppfattade den tidigare arbetssituationen som välfungerande. Då de 

anställda i Söderort vidare sades ha arbetat längre i organisationen än Västerort samt haft en 

mer specialiserad kompetens antog vi att de även investerat mer i Alpha. Denna investering och 

specialisering mot serviceärenden såg vi blev försummad då de förväntades bredda sin 

kompetens och därför inte fortsättningsvis kunde arbeta uteslutande med sin specialkompetens. 

I enlighet med Van Dam et al. (2008) kunde vi därmed tolka att Söderorts investering har blivit 

påverkad, varför även motstånd har uppstått.  

En anledning till varför de anställda inte kände sig delaktiga kunde tänkas bero på hur pass 

omfattande förändringen upplevdes. Vi kunde urskilja olika uppfattningar om förändringens 

omfång, där den å ena sidan sågs vara av mindre karaktär av de som implementerade 

förändringen, å andra sidan som större av de flesta anställda som direkt påverkades av den. Att 

enhetschefen såg varje förändring hon genomförde som pytteliten indikerar att det föreligger 

åsiktsskillnader (Sveningsson & Sörgärde, 2007). Varför hon just såg den som pytteliten kan 

tänkas bero på att hon helt enkelt driver den, och därför inte påverkas av den som de anställda 

gör. Förändringen kan för henne ha ansetts vara en bagatell i jämförelse med de anställdas 
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uppfattningar; för dem var den uppenbarligen mer omfattande då framförallt Söderort uttryckte 

ett missnöje med sitt nya arbetssätt. Att förändringen även tagits emot olika på Alpha, vad gäller 

till vilken grad den påverkat, kan utifrån en tolkning av Sveningsson och Sörgärde (2007) alltså 

bero på vem man utgår ifrån. Till vilken grad den anställde ställer sig positiv eller negativ till 

förändringen sägs hänga ihop med hur mycket denne anser sig ha blivit påverkad av den. 

Söderort upplevdes generellt påverkas då en oro och missnöje kunde urskiljas. Detta såg vi bero 

på en brist på kommunikation och involvering av de anställda; att de inte var delaktiga under 

förändringen i den mån de önskade bidrog till att de påverkades mycket av den. Delaktighet 

förklarades vara en central värdering i Alphakulturen, vilken både efterfrågades och saknades.   

Den upplevda oron kan enligt en tolkning av Robinson och Galpin (1996) bero på bristande 

information. Enligt dem tenderar anställda att bli ännu mer oroliga då chefer inte har 

information för att lugna sina medarbetare, vilket vi ansåg förekom i Alphas fall.  

Bristen på kommunikation och involvering tolkade vi vidare vara kopplat till tillit. Mer specifikt 

såg vi att tilliten till ledningen skadades på grund av just denna avsaknad. Även om ledningen 

och cheferna sade sig känna tillit till medarbetarna kunde alltså en viss brist på tillit från 

Söderort till ledningen urskiljas. Nedskärningen, vilken kom att kosta hälsan och skapa oro för 

de anställda i Söderort, kan tänkas ha skadat förtroendet i den grad att de generellt blivit mer 

återhållsamma och oroliga. Detta enfaldiga beslut, där de anställda inte togs hänsyn till eller 

fick tillräckligt med information, kan helt enkelt ha kunnat skadat tilliten till ledningen då de 

uteslöts.  

Avslutningsvis kunde den generella bristen på delaktighet och involvering analyseras utifrån 

resonemanget av Galpin (1995), Karl (1996) och Van Dam et al. (2008), vilka menade att det 

”mjuka” och mänskliga ofta glöms bort i en förändring, varför den då tenderar att misslyckas. 

Att de anställda på Alpha generellt efterfrågade mer information och delaktighet under 

förändringen tydde enligt oss på att de förbisågs och därmed blev missnöjda; att det mänskliga 

i Alpha försummades. Delaktighet tycktes alltså ha en betydande roll under den pågående 

förändringen i Alpha. Inte minst då det sågs som en central värdering i deras starka kultur, men 

även då det efterfrågades bland de anställda i förändringen. Detta kan till viss del förklara det 

upplevda missnöjet som uppkommit till följd av att de värderingarna, vilka kulturen bygger på, 

bortsågs från. För att svara på frågeställningen, om vilken betydelse Alphakulturen har under 

en mindre förändring ur de anställdas perspektiv, kan utifrån deras missnöje och önskan om 

mer delaktighet under förändringen sägas att den utåt sett starka kulturen inte alltid kan ses som 

fördelaktig. Trots den förknippade stoltheten över att vara Alphare och faktumet att den 
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övergripande starka kulturen förklarades på samma sätt, förstods alltså anställda vara missnöjda 

med förändringen. 

5.2 Subkulturer inom Alpha 

Inledningsvis kan vi utifrån empirin tolka att Alpha har en stark och utpräglad företagskultur, 

vilken är förankrad hos de anställda. En övergripande bild av en öppen, stark och involverande 

kultur har kunnat urskiljas, men trots denna gemensamma och övergripande föreställning om 

kulturen har vi kunnat se skilda uppfattningar och tolkningar. Faktumet att de olika 

avdelningarna präglades av distinkta värderingar, hade olika uppfattningar om varandra och 

förknippades med olika status kunde vi analysera utifrån Alvesson (2007) teori om distinkta 

grupper. Vad gäller avdelningarnas värderingar kunde en viss skillnad identifieras; Söderort var 

inte lika förändringsbenägna som Västerort och värderade exempelvis inte teknik lika högt. Att 

Nora dessutom påpekade ett ointresse för teknik var ett ”no no för mig” kan ha kommit att 

krocka med Söderorts värderingar som inte haft den kompetensen sedan tidigare och inte heller 

varit intresserad av den. Det kan då tolkas att enhetschefen Nora redan arbetat in tekniken i 

hennes värderingar, vilka medarbetarna i Söderort inte tycktes dela; de tycktes alltså värdera 

tekniken olika högt. Vidare ansågs avdelningarna uppleva varandra på olika sätt. Söderort 

påstods exempelvis se på Västerort som ett gäng ”tekniktomtar”, medan Västerort snarare såg 

Söderort som en mysig familj. En ”vi och dom”-känsla tycktes bli synlig då respondenterna 

berättade om de olika avdelningarna, vilka förstods präglas av sina särskilda synsätt och 

värderingar. Att Söderort och Norrort dessutom uppfattades som ”lite finare” av Västerort 

tolkade vi handla om att de har en högre status. Den förknippade statusen tycktes handla om 

vilka arbetsuppgifter som utfördes, där Söderort och Norrort verkade värdera sina 

arbetsuppgifter högre.  

Vidare blev den så kallade ”vi”-känslan särskilt tydlig i samband med den pågående 

förändringen. Denna känsla, vilken Söderort sades ha, ansåg vi medförde en svårighet för dem 

att anamma förändringen som påverkade just deras ”vi”, då de anställda påstod sig vara nöjdare 

med arbetssättet innan förändringen. Med utgångspunkt i det Roethlisberger och Dickson 

(1950, citerat i Alvesson & Sveningsson, 2007) föreslår gjorde vi tolkningen att förändringen 

påverkade de anställda i Söderort på det sociala och personliga planet. Detta då den sociala 

konstruktionen, som vi:et betraktades vara, ansågs luckras upp då fler skulle bli en del av 

gruppen i och med sammanslagningen av avdelningarna. Det upplevda motståndet från 

Söderort kunde vi förstå bero på att deras tidigare familjära grupp inte längre kommer kunna 
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vara lika sammanhängande. I Alphas fall tolkade vi att Söderorts särskilda 

avdelningstillhörighet stärkte gruppen i sig, då uttryck som ”familjär” och ”utstrålar en värme” 

kan tyda på att det finns en stark sammanhållning inom den specifika avdelningen. Denna 

”familj” och särskilt sammansvetsade avdelning tycktes alltså vara de som opponerat sig mest 

mot förändringen, vilket helt enkelt kan tänkas bero på att deras sociala och personliga plan 

påverkades av förändringen. Annorlunda uttryckt blev deras känsla av tillhörighet till sin 

avdelning tydligare i och med förändringen då den medförde ett ”hot” mot den familjära och 

avskilda gruppen i Söderort.  

Utifrån resonemangen som förts ovan kunde vi se tydliga tecken på att subkulturer existerar på 

Alpha. Detta då vi, i samband med förändringen, bland annat kunde identifiera skilda 

uppfattningar och synsätt mellan avdelningar. Dessutom kunde distinkta grupper tydligt 

urskiljas, vilket vi såg som ett ytterligare tecken på subkulturers förekomst. Även om vi kunde 

se att alla orter hade sina egna utarbetade synsätt urskiljdes framförallt en distinkt och särskilt 

utmärkande grupp i Söderort. Denna avdelning, vilken var mest kritisk till förändringen, 

präglades av en så tydlig ”vi”-känsla, varför vi tyckte oss kunna se en subkultur där. Trots den 

starka Alphakulturen ansågs alltså mer eller mindre tydliga subkulturer existera, vilket kan 

tänkas vara en sannolik följd då Alpha ses som en stor organisation med stark företagskultur 

(Daft et al., 2010).  

Däremot kan vi inte kan fastslå att det vi funnit faktiskt handlar om subkulturer, men det vi 

funnit visar tydliga tecken på att det trots allt förekommer. Vi kan heller inte uttala oss om de 

potentiella subkulturerna fanns innan förändringen eller hur bestående de kan tänkas bli, men 

faktum kvarstår att vi kunnat se så pass distinkta avdelningar och tydlig ”vi och dom”-känsla i 

samband med förändringen, vilket alltså tyder på att subkulturer ändå finns. Även den 

decentraliserade strukturen kan tänkas ha spelat roll för olikheterna vi funnit mellan 

avdelningarna. Eftersom strukturen innebär ett lokalt beslutsfattande kan också antas att det 

föreligger lokala skillnader i värderingar och uppfattningar, vilket bör lyftas som en reflektion 

kring subkulturernas uppkomst. Annorlunda uttryckt kan det föreligga olika synsätt och 

värderingar, vilka alltså skapas på de lokala kontoren och då kan tänkas skilja sig från kontor  

till kontor. Betydelsen som Alphakulturen har i detta sammanhang tycktes sammanfattningsvis 

handla om att den, i samband med förändringen, inte förhindrade subkulturer.  

Avslutningsvis vill vi betona den stolthet och glädje som ändå fanns bland de anställda över att 

vara Alphare och en del av den till synes starka kulturen. Trots tecken på subkulturer och 

missnöje tolkade vi att de anställda kände tillhörighet och identifierade sig med Alpha, vilket 
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framhäver den positiva bilden av Alphakulturens betydelse. Trots den mångfald som fanns 

gällande värderingar tycktes den alltså inte förhindra anställdas övertygelse om den starka 

Alphakulturen. 

6. Slutsats 

Det vi inledningsvis har kunnat dra för slutsats utifrån uppsatsens empiriska analys och 

diskussion är att en stark företagskultur å ena sidan kan vara gemensam och delas av de 

anställda, å andra sidan tycks rymma olika uppfattningar och föreställningar om den beroende 

på avdelningstillhörighet. En stark företagskultur kan alltså vara gemensam och förankrad hos 

samtliga anställda samtidigt som subkulturer finns. Likväl verkar subkulturer inte hindra en 

övertygelse om att en stark kultur råder, dessa tycks kunna förekomma samtidigt. Uppsatsen 

bidrog även till en förståelse för att subkulturer blir extra framträdande och distinkta då 

förändringar medför en inverkan på gruppens sociala och personliga plan samt deras familjära 

känsla. Motstånd och ett utbrett missnöje bland anställda tenderar att uppstå om ”vi:et” hotas 

på grund av en förändring, eftersom det riskeras att luckras upp. 

Även om det tycks föreligga en stark företagskultur kan missnöje uppstå bland anställda, vilket 

ses som en ytterligare slutsats utifrån diskussionen. Det vi mer specifikt fann var att missnöje 

bland anställda uppstår om företagskulturens värderingar bortses från i samband med en 

förändring. Med det sagt tycks en stark företagskultur innebära en förväntan av att företagets 

värderingar ska beaktas, och när företag misslyckas med att leva upp till anställdas 

förväntningar, genom att inte ta hänsyn till värderingarna, tenderar alltså missnöje att uppstå.  

Många forskare menar på att en stark företagskultur underlättar vid genomförandet av en 

förändring, men vår uppsats betonar komplexiteten av denna relation. Det vi mer specifikt har 

bidragit med är en förståelse för att en stark företagskultur inte nödvändigtvis är en garanti för 

att anställda har likadana värderingar och uppfattningar under förändringar. Trots den starka 

kulturen tycks såväl subkulturer som utbrett missnöje finnas samtidigt som anställda har en 

stolthet, glädje och identifierar sig med kulturen. Vi anser oss alltså ha hittat en fascinerande 

aspekt; att det finns en mångfald i uppfattningar samtidigt som det finns en gemensam och 

övergripande bild av en stark företagskultur. Att detta överhuvudtaget kan existera parallellt 

ger upphov till följdfrågor, varför det vore intressant med vidare forskning om just starka 

kulturer med en ”mångfaldsaspekt”. Att därför göra närstudier om starka företagskulturer och 

undersöka en eventuell orsak till varför mångfald i uppfattningar och den övergripande starka 

kulturen kan förekomma samtidigt anser vi kan fördjupa förståelsen för just detta. 
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Bilagor 

Intervjuguide 1  
Introduktion  

Presentation av oss själva  

Uppsatsens fokus och syfte 

Etiska riktlinjer (anonymitet, rätt att avbryta, nyttjande och inspelning)  

Fråga om karriär i företaget 

 

Erfarenheter om förändringar 

Skulle du kunna beskriva vilka förändringar som är pågående inom företaget? 

varför tror du att förändringarna uppkommit? 

vad tror du är följderna av dem? 

Om du tänker på förändringar inom företaget, tror du att den decentraliserade strukturen 

påverkar? 

Upplever du att det finns olika typer av förändringar, om man tittar på karaktären?  

 

Egen roll under förändring 

Vad skulle du säga att du har du för roll under en förändringsprocess? (ansvar, uppgifter) 

Vad tycker du finns för för- och nackdelar med din yrkesroll i en förändringsprocess? 

 

Egen uppfattning  

Vad tycker du om förändringar generellt? 

Vad har du för erfarenhet av förändringar?   

Hur påverkas du av dem, både privat och i din yrkesroll?  

Hur upplever du att förändringarna fungerar och tas emot?  

Varför anser du att förändringar behövs?  

Vilka är du är de viktigaste och största förändringarna enligt dig?  

Kan du ge exempel på en bra eller en mindre bra förändring som du varit med om? 

Om du tänker på tekniken mer specifikt, utveckling och digitalisering, hur upplever du att 

företaget påverkas?  

- Hur påverkas du som anställd inom företaget? 

Vad anser du är den största utmaningen som Alpha AB står inför?  

 

Avslutning 

Är det något du känner att vi missat att fråga om, något som du vill utveckla lite mer? 
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Intervjuguide 2 
Introduktion  

Presentation av oss själva, uppsatsens fokus och syfte 

Etiska riktlinjer (anonymitet, rätt att avbryta, nyttjande och inspelning)  

Fråga om karriär i företaget: vad har du för roll idag?  

Kan du beskriva organisationskulturen på Alpha AB?  

Hur pass involverad är kulturen i verksamheten? (Hur upplever du företagskulturen?) 

  

Ihopslagningen 

Varför tror du att ihopslagningen genomfördes? 

vad tror du är följderna av den? 

Hur upplever du att det var innan ihopslagningen, jämfört med nu? 

Vad tycker du om ihopslagningen? 

Hur påverkas du av den, både privat och i din yrkesroll?  

Hur upplever du att förändringarna fungerar och tas emot?  

  

Decentralisering 

Hur tycker du Alphas decentraliserade struktur kännetecknas?  

Hur upplever du att den interna kommunikationen fungerar på Alpha?  

  

Egen roll under förändring 

Vad skulle du säga att du har för roll under en förändringsprocess? (ansvar, uppgifter) 

Vilken möjlighet har du att påverka under en förändring/ihopslagningen?   

Hur involverad känner du dig när det kommer till beslutsfattande? 

 

Egen uppfattning  

Kan du ge exempel på en bra eller en mindre bra förändring som du varit med om?  

Vad behövs enligt dig för att en förändring ska bli så bra som möjligt? 

Vad anser du är den största utmaningen som Alpha AB står inför?  

 

Avslutning 

Är det något du känner att vi missat att fråga om, något som du vill utveckla lite mer? 

 


