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1. Abstract

This study aims to compare two ethnographies of organizational culture – one from the 
discipline of Social Anthropology and one from the discipline of Organizational Studies 
– considering their purpose, their method, and their concept of culture. Despite big 
similarities, or perhaps thanks to the similarities, some fundamental differences are 
made visible. The discipline of Organizational Studies has, compared to that of Social 
Anthropology, regarding the research method being used, less focus on, and less 
participation in, the informal social life of the organizational culture of the study. 
Regarding the concept of culture the Organizational Studies consider culture containing 
more of unity, stability and clear boundaries, compared to Social Anthropology. Further
– the Organizational Studies has more focus on power and structure, while Social 
Anthropology has more focus on meaning and interpretation. Finally – the research 
purpose of studies in Organizational Studies is a bit more normative in its characteristic, 
than that of Social Anthropology. The study is concluded with a discussion of the future 
of Social Anthropology and its studies of organizational culture. An argumentation is 
conducted intended to get the two disciplines to learn from each other in the area of 
organizational culture, and also intended to show the discipline of Social Anthropology 
a road to relevant studies in the area of organizational culture. 

Sammanfattning

Denna studie syftar till att jämföra två etnografier inom organisationskultur – en från 
disciplinen socialantropologi och en från disciplinen organisationsteori – med fokus 
på deras respektive syfte, metod och kulturbegrepp. Trots stora likheter, eller kanske 
tack vare likheterna, syns några grundläggande skillnader. Organisationsteorin har, 
jämfört med socialantropologin, angående forskningsmetod, mindre fokus på och 
mindre deltagande i det informella sociala livet i den studerade 
organisationskulturen. Angående kulturbegreppet så ser organisationsteorin kultur 
som något enhetligt, stabilt och tydligt avgränsat i större utsträckning än 
socialantropologin. Vidare har organisationsteorin större fokus på makt och struktur, 
medan socialantropologin har mer fokus på mening och tolkning. Slutligen är 
organisationsteorins syfte något mer normativ i sin karaktär än hos 
socialantropologin. Studien avslutas med en diskussion om socialantropologins 
framtid på området organisationskultur. En argumentation drivs i syfte att de två 
disciplinerna ska kunna lära från varandra och i syfte att visa en väg för 
socialantropologin att bedriva relevanta studier på området organisationskultur. 
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3. Inledning

Som student i socialantropologi har jag gjort korta studieutflykter även inom 
organisationsteorin. Av naturliga skäl fann jag där stort intresse av fältet 
organisationskultur. När jag läst om organisationskultur inom organisationsteorin har 
jag fått en känsla av att de respektive disciplinerna skiljer sig något åt på området, samt 
att de har en del att lära av varandra i sina respektive kulturstudier. Min vilja att 
vetenskapligt utforska dessa känslor, tillsammans med ett intresse och en personlig 
dragning åt vetenskapsteori, är bakgrunden till att denna uppsats blivit till. 

3.1 Disposition

Efter en kortfattad beskrivning av syfte och frågeställning beskrivs (i detta kapitel) den 
teoretiska och historiska bakgrunden till denna studie. Bakgrunden är dels till för att 
beskriva studiens relevans, dels tänkt att fungera som en teoretisk introduktion i ämnet
för den oinvigde. Dessutom är den tänkt att fungera som en teoretisk grund att stå på i 
min egen studie och som en spegel att spegla mina egna forskningsfynd emot. Jag 
använder mig här främst av Edelmans genomgång av forskning kring arbetets kulturer 
samt Martins vetenskapsteoretiska genomgång av perspektiv och begrepp på 
forskningsområdet organisationskultur. Jag använder mig av just dessa två för att de i 
egenskap av författare till en vetenskapshistorisk respektive en vetenskapsteoretisk 
genomgång står relativt fristående från de båda discipliner jag ämnar jämföra.    

Efter att ha utvecklat syftet med denna studie och beskrivit min metod (kap 4) genomför 
jag min studie (i femte kapitlet). Denna inleds med att fallstudierna som undersöks, och 
dess författare, beskrivs i korta ordalag. Därefter undersöks metoden hos de båda 
författarna, först Garsten och därefter Kunda, vilka slutligen jämförs och analyseras i 
förhållande till teori på området. I delkapitlet därefter (5.3) undersöks kulturbegreppet, 
och deras respektive syn på kultur. Även här presenteras Garsten och Kunda för sig, och 
därefter en jämförande analys. Sist presenteras en analys utifrån Martins tre perspektiv 
på kultur för att återkoppla till det inledande teoretiska genomgången. I kapitel 5.4 
undersöks syftet med deras forskning och användandet av kultur som analytiskt redskap. 
Liksom tidigare var för sig och sedan i en jämförande analys. I de jämförande 
analyserna i varje delkapitel är det min avsikt att den teoretiska bakgrunden (kapitel 3.3) 
ska finnas med i bakgrunden hela tiden och peka på relevanta faktorer att lyfta upp och 
hjälpa till i analysen. I kap 5.5 presenteras en sammanfattning av resultaten av de tre 
fokusområdena. Jag försöker ge svar på min frågeställning, och förklara hur mitt syfte 
uppnåtts. Studien avslutas med en diskusson kring vilka lärdomar de respektive 
disciplinerna kan ge varandra. 

Kapitel 6 är slutligen tänkt att fungera som en självreflekterande diskussion kring denna 
uppsats, och produktionen av densamma, som ett försök till att presentera en öppen bild 
av de vetenskapsteoretiska svårigheter eller reflektioner jag stött på under 
skrivprocessen. 
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3.2 Syfte

Syftet med denna studie är att bidra med vetenskapsteoretisk kunskap om hur den 
organisationsteoretiska disciplinen förhåller sig till den socialantropologiska på området 
organisationskultur. Dels är syftet att redogöra för metod, kulturbegrepp och 
forskningssyfte genom att presentera en fältstudie från vardera disciplinen och därmed 
peka på likheter och skillnader mellan disciplinerna. Dels är syftet att ur ett 
antropologiskt perspektiv utreda eventuella skillnader och sammanfatta vilka lärdomar 
de båda disciplinerna har att ge varandra.

3.3 Frågeställning

Finns det någon väsentlig skillnad mellan antropologisk och organisationsteoretisk 
forskning på området ”organisationskultur”, vad gäller metod, kulturbegrepp och 
forskningssyfte, i två fallstudier (en från den socialantropologiska disciplinen och en 
från den organisationsteoretiska)? 

3.4 Teoretisk bakgrund och studiens relevans

En tillbakablick kan vara värdefullt vad gäller organisationsforskning inom den 
socialantropologiska disciplinen. Det som brukar beskrivas som antropologins första 
intåg på organisationsforskningen är det så kallade Hawthorneexperimentet på 1920-
talet. Forskningsteamet bestod av bland andra socialantropologer, och studieobjektet var 
arbetare vid Hawthorne-verken i Chicago. Studien gick från att vara ett kontrollerat 
experiment, till att vara en intervjustudie, för att slutligen bli ett kvalitativt fältarbete.1

I de så kallade Manchesterstudierna, studier genomförda av sociologer och antropologer 
på arbetare i Manchester under 50- och 60-talen, gick man från observation till 
deltagande observation. Studierna genomfördes genom ”öppen” deltagande observation 
– forskaren deklarerade öppet syftet med sin närvaro. Metoden som skilde på 
deltagande (arbetet i fabriken) och observationen (anteckningar i efterhand) fick som 
resultat dels att forskaren fick ett nedifrån-och-upp-perspektiv på arbetarens villkor. En 
nyttig pendelverkan uppstod mellan deltagandets förståelse för arbetarnas villkor och 
forskarens verktygslåda av teoretisk/analytisk förståelse för organisation och kultur. En 
nyhet var också att metoden möjliggjorde ett klasskonfliktperspektiv på 
organisationskulturen. I Manchesterstudierna fokuserade man på subtila former av 
motstånd genom exempelvis tystnad, olydnad och informellt organiserat smitande ifrån 
arbetet.2

De frågor som aktualiserades i Manchesterstudierna kom under 60-talet i skymundan då 
antropologin och organisationsstudierna, enligt Edelman, gick skilda vägar. 
Antropologin valde att fokusera på tredje världen och lämnade väst outforskat på 
organisationsområdet. 

”De antropologiska metoderna, som gått från observation till deltagande hade också 
kommit att ifrågasätta antagandet om vetenskapens värdeneutralitet. Eftersom 
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organisationsstudierna fasthöll att forskningen var, och skulle vara, värdeneutral kom de 
två riktningarna att skilja sig åt inte bara i fråga om forskningsfält, men också i fråga om 
teoretisk inriktning. Antropologin övergick till att bli tolkande och man försökte sig på 
konstruktivistiska och symbolistiska analyser samtidigt som man utsatte de 
funktionalistiska och positivistiska analyserna för intensiv kritik.”3

Oavsett hur man ställer sig till Edelmans historieskrivning kan det konstateras att de 
båda disciplinerna idag har närmat sig varandra med avseende på både teori och fält. I 
början av 1980-talet dök det upp ett antal böcker om företagskultur på listorna över de 
mest sålda böckerna i USA. Uppmärksamheten kan ha berott på den tidens försök att 
förklara de japanska företagens framgångar på den amerikanska marknaden. Men det 
nya med böckerna var också att organisationsforskare med intresse för symboler och 
tolkning fått en ny inriktning att arbeta i. De lämnade den modernistiska skolan och 
anammade idéer från etnologisk och socialantropologisk forskning.4 Inom 
organisationsteorin (enligt min definition en blandvetenskap av beteendevetenskap, 
ekonomi och ledarskapsteori – detta förklaras mer utförligt i kapitel 6) har 
organisationskultur sedan dess blivit ett forskningsfält i sig, och en accepterad del av 
teoribildningen. Dock är det mer oklart hur denna forskning förhåller sig till 
antropologisk forskning om organisation vad gäller frågor om metod, kulturbegreppet 
och syfte. 

Genom antropologers återuppväckta intresse för organisation och dagens 
organisationsteoretikers intresse för ”kultur” är det lätt att tänka sig att disciplinerna 
överlappar varandra. Dock kan det vara en skenbild att begreppet och fokusområdet 
”organisationskultur” fått de båda disciplinerna att börja tala om samma saker. Samma 
begrepp innebär inte nödvändigtvis samma innehåll. Nedan presenteras några olika 
perspektiv på kulturbegreppet. 

Ett vanligt sätt att använda kulturbegreppet är att se kulturen som ett gemensamt 
meningssystem; gemensamma föreställningar, grundantaganden, kategoriseringar, 
normer eller tolkningar av en grupp människor. Vad av nämnda faktorer forskning med 
detta perspektiv fokuserar på varierar, liksom på vilken ”nivå” (enligt nedan) faktorerna 
studeras, men oavsett detta antas den studerade faktorn vara allmänrådande i hela 
organisationen. 

Edelman poängterar att det finns en allt mer utbredd uppfattning om att det är dags för 
företagen att avskaffa gammeldags hierarkiska strukturer och kontroll av medarbetarna. 
Istället, är tanken, ska ledarskapet utövas genom att en organisationskultur skapas som i 
sin tur styr medarbetarna i önskad riktning.5 Perspektivet att organisationen har en 
kultur (som kan ändras och justeras efter behov) kopplar Edelman främst till klassisk 
ledarskapsteori. ”Om man istället ser organisationen som en kultur kommer 
frågeställningarna genast att ändras. Nu blir själva organisationen som sådan ett 
problem6.”

Ett annat angreppsätt för att studera kultur är att skilja på formella och informella 
strukturer (där kulturen återfinns i de informella snarare än i de formella strukturerna). 
Kultur är i detta perspektiv en ordning som skapas i vardagens interaktion och 
förhandling; i praktisk handling och aktiviteter snarare än i formella regelsystem7.
Perspektivet har vidareutvecklats till att också skilja på handlingar och handlingars 
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betydelse; på uttalade betydelser och på outtalade betydelser. Det är inte handlingarna i 
sig som utgör kulturen, det är handlingarnas ofta outtalade (och ibland omedvetna)
betydelser som utgör det gemensamma i kulturen. De uttalade betydelserna kan ibland 
endast vara uttryck för det formella regelsystemet och kanske därför inte säger något om 
det gemensamma i kulturen. På samma sätt kan man skilja på studier som fokuserar på
normer, föreställningar och antaganden på en ytligare (uttalad) nivå och studier som 
fokuserar på en djupare (outtalad eller omedveten) nivå. 

Martin har i en vetenskapsteoretisk genomgång8 kategoriserat de olika perspektiven på 
organisationskultur som ett ”integrationsperspektiv” kontra ett 
”differentieringsperspektiv”. Integrationsperspektivet ser organisationskulturen som 
något unikt, gemensamt och allmänt delat, geografiskt avgränsat och manifesterat i en 
gemensam praxis. Kulturen anses här spridas uppifrån-och-ned, ifrån organisationens 
ledning. Någon maktanalys behöver det egentligen inte vara frågan om, utan mer ett 
konstaterande att om det är någonstans kultur kan skapas så är det ifrån ledningen. 
Ledningen har möjlighet att forma kulturen från start. De flesta teoretiker som ser 
organisationskultur som en styrnings- och kontrollmekanism för företagsledningen 
tillhör detta perspektiv. Dock råder delade meningar om huruvida ledningen kan eller 
bör styra en redan etablerad kultur i önskad riktning. Förändring av en 
organisationskultur blir i detta perspektiv dramatisk och omvälvande och skapar en helt 
ny ordning. Avvikelser ses som något ”ännu inte” socialiserat och integrerat, något som 
är på väg ut eller på väg in i kulturen, något som behöver isoleras eller möjligtvis som 
undantaget som bekräftar regeln/kulturen. Förändring ses helst som liggande utanför 
kulturen – förändringen av vissa strukturer är till för att bevara den kulturella enheten. I 
de fall kulturen i sig anses förändras är det fråga om ett kortsiktigt undantag på väg mot 
en ny stabil ordning. Kultur är kort sagt frånvaron av avvikelser och förändring. 

Martins ”differentieringsperspektiv” ser istället en organisation omfatta en mångfald av 
kulturer. Här kritiseras integrationsperspektivet för att inte belysa de som avviker från 
kulturmittfåran.  Inom differentieringsperspektivet varierar forskarnas uppfattning 
huruvida det finns eller kan finnas någon slags överskridande konsensus inom hela 
organisationen. Dock kan inte hela organisationen vara en kulturell enhet. Där finns för 
mycket av avvikelser och motsägelser för att det ska vara möjligt, oavsett vad man 
fokuserar på i kulturstudien – föreställningar, grundantaganden, normer osv. Inom 
delkulturerna/subkulturerna finns en kulturell enhet, starkast i deras centrum, svagare i 
periferin mot gränsen till andra delkulturer. Individerna kan tillhöra flera olika 
delkulturer i organisationen och kan därför komma i konflikt mellan de olika grupperna
de tillhör. I differentieringsperspektivet finns ofta inkluderat en maktanalys som 
behandlar de olika delkulturernas inbördes förhållanden och hur mycket inflytande de 
har på varandra och på hela organisationen. Förändring av kulturen som helhet (och 
därmed delkulturernas inbördes förhållanden) beror i detta perspektiv på tryck från 
kulturens omgivning, och inte som i integrationsperspektivet på ledningens inflytande. 

En vanlig uppdelning av arbetsplatsorganisationer i olika kulturer enligt ovan är att dela 
upp organisationen i en ledningskultur och en arbetarklasskultur, för att på så sätt 
hantera synbara skillnader dem emellan. Det har också förekommit försök att hantera 
variation inom organisationen genom att tala om graden av ”arbetsplatsanomi”. Detta är
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ett slags mått på hur stor grad av överenskommelse man har på arbetsplatsen och i 
vilken grad man har gemensamma normer – en minsta nämnares kultur.9

Det differentierade kulturperspektivet har ifrån integrationsperspektivet kritiserats för 
att bara fokusera på konflikt och därför vara likgiltig inför organisationens, såväl som 
dess individers, välmående. Integrationsperspektivet förespråkare anser att frågan måste 
ställas hur människor såväl som organisationen fungerar i normativ mening - där 
effektivitetsfrågor har en självklar roll. Dessutom, och mer intressant, kan
differentieringsperspektivet i logisk/begreppslig mening kritiseras av samma anledning 
som integrationsperspektivet. Den enda skillnaden dem emellan är att antalet kulturer i 
en organisation ökat från en till flera. Delkulturernas homogenitet (i det differentierade 
perspektivet) kan ifrågasättas på samma grunder som organisationskulturens
homogenitet kan ifrågasättas i integrationsperspektivet. Inom delkulturerna har man 
fortfarande lika svårt att förklara och förhålla sig till förändring och variation. 

Martin presenterar slutligen ett tredje perspektiv10 som alternativ till de två föregående, 
vilket hon kallar ”det fragmenterade kulturperspektivet”. Istället för att dölja eller 
bortförklara variation sätter detta perspektiv variationen i fokus. Istället för att se 
kulturell enhet i en organisationskultur eller delkultur ser man en mångfald av 
tolkningar som sällan, om någonsin, sammanfaller i en stabil ordning. Detta eftersom 
många organisationer saknar en tydlig kärna. Organisationens gränser är ofta oklara då 
deltids- och projektanställda, kunder och klienter suddar ut gränsen mellan 
organisationen och dess omgivning. Fokus läggs också på betydelsen av att 
organisationen färgas av individernas skillnader i etnicitet, religion, social bakgrund,
ålder mm och att fysisk distans präglar kontakterna dem emellan. Organisationerna ses
präglade av distans snarare än närhet, otydlighet och variation snarare än enhet, 
oordning snarare än ordning samt oförutsägbarhet snarare än förutsägbarhet. Därför 
måste kulturella fenomen av nödvändighet vara svåra att tolka. Om två eller fler 
individer råkar tolka en handling på samma sätt så är denna gemensamma tolkning 
tillfällig och situationsspecifik. Subkulturer interagerar, förändras, överlappar varandra 
och dess gränser är otydliga. På grund av individernas olikheter är en mycket liten, om 
ens någon, del av organisationen gemensam och unik för just den organisationen. 
Förändring är ett konstant tillstånd snarare än ett undantag. Ingen statisk, fullständig och 
genomgripande tolkning av organisationen är möjlig. Det förenande inom detta 
perspektiv vad gäller kulturbegreppet är frånvaron av någon konsensus som går genom 
hela organisationen. Inte mycket blir kvar av kulturbegreppet. När det inom perspektivet 
överhuvudtaget talas om någon kulturdefinition nämns att kultur är ett dynamiskt, löst 
strukturerat och ofullständigt delat system, en delad referensram eller en delad 
uppfattning om relevanta frågor. 

Föga förvånande erbjuder inte det fragmentariska perspektivet några ledtrådar i hur man 
bedriver förändringsarbete i en organisation eller hur en viss kultur medvetet kan skapas 
i organisationen. Detta kan den kritiserats för ur ett integrationsperspektiv. En annan
kritik är att goda vetenskapliga teorier kräver att osäkerhet elimineras ur kausala 
samband. Eftersom det fragmentariska perspektivet framhäver osäkerhet snarare än att 
eliminerar den bär deras slutsatser, enligt kritiken, på litet vetenskapligt värde.
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Martin placerar postmodernistiska forskare inom detta perspektiv. Postmodernismen 
kan alltså vara en möjlig, men inte nödvändig, del av ett fragmenterat perspektiv. Det 
fragmentariska kulturperspektivet bär på visst outtalat sanningsanspråk: ”Som författare 
är min (enda) tolkning av dessa kulturmedlemmars (olika) tolkningar korrekt.” 
Renodlade postmodernister går ett steg längre och menar att ingen objektiv sanning 
finns, att ingen objektiv tolkning av en kultur existerar. Alla (individuella eller 
forskningsmässiga) påståenden är beroende av sitt sammanhang, därmed blir också 
forskarens observationer och slutsatser en del av den fragmentariska kulturen. Inga 
sanningar är objektiva, eviga eller generella. 

Avslutningsvis i detta kapitel ska nämnas mer hur utvecklingen av teorier om kultur fått 
genomslag i studier av organisationskultur. I och med kritiken av det homogena och
fasta kulturbegreppet har den klassiska ”arbetarkulturen” som begrepp ifrågasatts. I 
begreppet ligger implicit ett antagande om organisationskulturen (i singular) som något 
lättfångat, orörligt och homogent. I ”arbetarkulturen” blir varje ny individ i kulturen 
uppfångad och med tiden assimilerad i kulturen. Det är individen som formas av 
kulturen. Idag tittar man vanligtvis också på individens åtgärder och möjligheter att 
genom olika individuella och kollektiva strategier forma kulturen eller åtminstone skapa 
alternativa tolkningar inom densamma. ”Kulturskapande” åtgärder uppifrån i 
organisationen stöter på motstånd i bredare lager, formella värden omformuleras och 
praxis ges nya innebörder. Påverkan anses idag kunna gå i båda riktningarna mellan 
kulturen och dess individer. 

Sedan forskning börjat ta hänsyn till kulturer som ”skär igenom” organisationskulturen 
har uppfattningen av integration också kommit att förändras. I den gamla synen på 
”arbetarkulturen” integreras individerna oavsett bakgrund med organisationskulturen. 
På så sätt, antogs det, skapas även integration i ett bredare samhällsperspektiv. Olika 
grupper i samhället integreras med varandra då de splittras upp och blandas på 
arbetsplatserna. Idag har det allt mer uppmärksammats hur bristfällig och splittrad 
denna integration är. Det har föreslagits att individer på en arbetsplats endast har ett 
slags provisoriskt medlemskap i organisationskulturen som inte utgör grund för djupare 
eller mer varaktig integration i samhället11. Viss nyare forskning visar hur kulturella 
olikheter och segregation mellan individer kan kvarstå och kan till och med öka inom 
organisationen12. Forskning har också visat hur integrering i arbetslivet kan få negativa 
konsekvenser utanför arbetet i form av sociala förluster i relation till den egna etniska 
gruppen13. 

Sammanfattningsvis är frågeställningen i denna uppsats relevant då organisationsteorin 
och inte minst organisationerna själva (främst företag) sedan ett par decennier talat allt 
mer om kultur. Samtidigt har socialantropologin i högre grad än tidigare intresserat sig 
för organisationer som studieobjekt. Den teoretiska bakgrunden ovan ger inte svar på
frågeställningen. I det följande utvecklas hur den möjligen kan besvaras. 
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4. Metod

4.1 Metod

Forskningsinsatsen i denna uppsats är en litteraturstudie. Huvudfokus i litteraturstudien 
ligger på två etnografier på området organisationskultur. Det är dels Christina Garstens 
socialantropologiska studie på Apple Computer Inc., dels Gideon Kundas 
organisationsteoretiska studie på Tech. 

Flera likheter finns mellan de två fallstudierna. De är båda etnografier, baserade på 
längre fältarbeten. De har mycket snarlika fält; de studerar båda ett större amerikanskt 
företag med utveckling och produktion av högteknologiska produkter. Båda företagen 
lägger dessutom anmärkningsvärd energi på kulturskapande åtgärder. 

De utvalda etnografierna och företagen de studerar är inte lika av slumpen, utan utvalda 
just för att de är så lika. När jag ämnar studera skillnaderna mellan två discipliner 
genom två fallstudier vill jag till så stor del som möjligt utesluta alternativa förklaringar 
till skillnaderna, det vill säga olikheter i metod och olikheter i studieobjekten. 

Genom tre olika fokusområden - metod, kulturbegrepp samt forskningssyfte – försöker 
jag besvara frågeställningen. Varje fokusområde presenteras för sig. Inom varje 
fokusområde presenterar jag de båda fallstudierna var för sig för att därefter göra en 
jämförande analys där jag tar hjälp av teoretisk litteratur för att nå en högre förståelse 
och motivera mina slutsatser om de två disciplinerna. 

Slutligen vill jag kort beskriva den litteratur jag använder mig av i min studie. Bortsett 
från de två fallstudierna används teoretisk litteratur på några olika ”nivåer”. Först och 
främst använder jag mig av vetenskapsteoretisk litteratur med fokus på 
organisationskultur (främst Martin och Edelman), dels i den teoretiska bakgrunden och 
senare i analyserna. Övrig teoretisk litteratur jag använder (främst i analyserna) är 
disciplinspecifik litteratur. Det är dels grundlitteratur, inom socialantropologi (Agar och
Hylland Eriksen) samt inom organisationsteori (Jacobsen och Hatch). Dels är det 
litteratur om organisationskultur, inom socialantropologi (Wright och Hamada) samt 
inom organisationsteori (Alvesson och Schein). 

4.2 Begrepp

Jag ämnar inte definiera kultur i denna uppsats. Däremot vill jag poängtera att jag så 
långt som möjligt försökt skilja på kultur (vad som i teoretisk mening är kultur) och 
”kultur” med citationstecken (vad författaren eller organisationsmedlemmen anser vara 
kultur). Detta är vare sig något självklart eller enkelt projekt, eftersom denna uppsats till 
stor del går ut på att problematisera kulturbegreppet som det används i fallstudier som 
dessutom själva problematiserar begreppet som det används av individer i 
organisationer. 
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4.3 Avgränsningar och läsanvisningar

Detta är en litteraturstudie där teoretisk litteratur samt två fallstudier behandlas. Inget 
fältarbete ligger till grund för uppsatsen. 

Endast två discipliner jämförs i studien, och endast en fallstudie från varje disciplin 
behandlas. Uppsatsen studerar endast faktorerna metod/kulturbegrepp/syfte, i den mån 
de går att påvisa i de undersökta fallstudierna.

Längre citat presenteras som egna stycken, medan kortare citat presenteras i den 
löpande texten. Då inget annat är angivet är citaten i kapitel 5.2.1, 5.3.1 samt 5.4.1 ifrån 
Garsten och citaten i kapitel 5.2.2, 5.3.2 samt 5.4.2 ifrån Kunda. Jag väljer att presentera 
citaten i originalspråk, för att undvika tveksamheter och felaktigheter i översättningen, 
och för att tolkningar av citaten skall bli synliga och tillfalla mig och inte 
källförfattaren. 

Kursiveringar används dels för engelska citat och utryck i den löpande texten samt som 
förstärkningar av enskilda begrepp och satser. 
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5. Studie

5.1 Fallstudier

5.1.1 Kort om Garstens studie och Apple Computer Inc.

Christina Garsten är socialantropolog och är idag knuten till Stockholms Universitet 
som lärare och som forskare med organisationskultur som huvudområde14. Hennes 
doktorsavhandling Apple World. Core and Periphery in a Transnational Organizational 
Culture kom 1994, och baseras på ett fältarbete under åren dessförinnan. Fältarbetet 
genomfördes på Apple Computer Inc. Företaget som vid tiden för fältarbetet hade ca 
12000 anställda över hela världen, står bakom Mac-datorn (och sedan dess även 
produkterna Ipod och Iphone). Studien har fokus på organisationskultur i ett stort 
globalt företag i en globaliserad värld. Den ställer sig också frågan hur företagets olika 
delar och dess individer relaterar till varandra, närmare bestämt huvudkontoret i 
Cupertino (Silicon Valley i Kalifornien) och dess kontor i Paris och Stockholm.

5.1.2 Kort om Kundas studie och Tech

Gideon Kunda arbetar idag vid institutionen för arbetslivsstudier vid Universitetet i Tel 
Aviv. Han studerade först ekonomi och psykologi, och hans fältarbete under slutet av 
1980-talet låg till grund till hans doktorsexamen vid Sloan School of Management vid 
MIT i Boston15. Hans studie Engineering Culture. Control and Commitment in a High-
Tech Corporation, kom ut 1992. Fältarbetet genomfördes på företagets tekniska 
avdelning. Företaget han studerade hade när studien genomfördes uppemot 100000 
anställda över hela världen, med huvudkontor i USA. Kunda nämner inte dess riktiga 
namn, utan kallar det Tech. Tech gick i graven efter en tids svårigheter, genom att bli 
uppköpt av en konkurrent något år efter att Kundas studie publicerades.

5.2 Fokusområde 1: Metod

5.2.1 Metod hos Garsten

”After some hesitation, the [General Manager] agreed to let me do my study. But he made 
it clear that I was on my own, I could not expect any active support, and I was trusted not 
to break the confidence put in me.”16

Med dessa (någorlunda vida) ramar fick Garsten klartecken att påbörja sin första period 
av sitt fältarbete, vilket hon spenderade på Stockholmskontoret i Kista. Under de 15 
månader hon var där deltog hon i vardagliga arbetssysslor mer eller mindre som en 
vanlig anställd, på en serviceenhet vilken arbetade mot återförsäljare. Hon började sin 
tid med en tillfällig anställning under en sommar, vilken förlängdes efter hand. Hon 
gick på möten, deltog i konferenser och i informella sociala träffar. Under tiden hade 
hon möjlighet att tala med olika individer informellt och genomföra ett antal intervjuer. 
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Från och till, men främst i början av fältarbetet, tydliggjordes och påtalades hennes roll 
som forskare. Det hände såväl under arbete som under sociala arrangemang:

”I was at a beerbust in Cupertino with my swedish host, and we stood talking to some of 
his colleagues, when all of a sudden, one of them realized who I really was, and asked me 
what I make of their behavior. Awakened from simply enjoying myself, I tried to explain 
that I had really just been having a good time.”17

Efterhand minskade både misstänksamhet och fokus på hennes forskarroll så till den 
grad att den stundtals glömdes bort. Att ”bli ett” med kulturen man studerar innebar 
mest fördelar, men även nackdelar: 

”The only drawbacks of being someone who knew the environment was perhaps not 
being able to use naïveté as a means to gain new insights. I was supposed to know the 
environment well enough not to ask ´silly´ questions.”18

Liksom Edelman poängterar Garsten pendeln mellan att vara deltagare och forskare.

”The swinging back and forth between insider/employee and outsider/researcher is, I 
believe, an integral part of anthropological fieldwork in institutional contexts of this 
character.19” 

Garsten är medveten om att denna pendel också kan påverka kulturen, genom 
forskarens aktiva deltagande, och därmed forskningsresultatet; ”my presence probably 
influenced the discourse and flow of events in ways difficult for me to see.”20

I Stockholm fick Garsten snart upp ögonen för hur individer på kontoret förhöll sig till 
alla de instruktioner och förhållningsorder som kom ifrån huvudkontoret i Cupertino. 
Efter att ha gjort den största delen av sitt fältarbete i Stockholm kompletterade hon 
därför arbetet med en fältstudie av huvudkontoret under fyra månader. Där hade hon 
inte någon anställning, men hade tack vare sina etablerade kontakter i företaget goda 
möjligheter att ”ta sig in”. Hon kunde röra sig fritt, gjorde ett antal intervjuer och blev 
genom en före detta kollega som flyttat ifrån Stockholmskontoret inbjuden till olika 
informella sociala aktiviteter, vilket möjliggjorde deltagande observation även på 
huvudkontoret. 

Europahuvudkontoret i Paris fungerar bland annat som en länk mellan huvudkontoret i 
Cupertino och Stockholmskontoret. Av denna anledning kompletterades slutligen 
fältarbetet med en period om tre månader i Paris. Även här är datainsamlandet fokuserat 
på intervjuer och deltagande observation av aktiviteter såväl av formell som av 
informell karaktär. 

Som ett viktigt komplement till intervjuer och deltagande observation studerade Garsten 
skriftliga dokument i hög utsträckning. Hon hade tillgång till det interna datanätverket, 
vilket fungerade både som kommunikationsmedel och informationskälla. 

”I tried to keep up with the speed of information flow by reading company documents 
(both on paper and on the company network), bulletins, magazines, informative 
brochures, policy statements, and whatever else I came across. I watched a number of 



12

video recordings of company conferences and thematic discussions, and number of video-
taped commercials.” 21

5.2.2 Metod hos Kunda

”[O]ne of their managers was willing to accept my presence as ´an MIT sociologist´ 
interested in ´the culture´. In return I promised to make a presentation about my 
findings.”22

Den tekniska sektion av Tech där Kunda tilläts bedriva sitt fältarbete bestod dels av en 
liten ”staff group” med experter, konsulter, utredare med mera och en större grupp 
tekniker på en utvecklingsavdelning. 

”Fieldwork was characterized by continual ambiguity with regard to my role vis-à-vis the 
company and it´s employees._ _ _ As my role as a passive observer in the development 
group emerged, my fortunes with the staff group changed._ _ _ [W]hen the nature of my 
role became apparent – an unstructured observer rather than a free management 
consultant – the staff group manager considered asking me to leave. By then, however, 
my ties with the engineering group were established, and rather than make waves, he 
chose to tolerate (at arm´s length) my presence in his group as a participant-observer…”23

Relationen till de två grupperna blev dock bättre och bättre och Kunda spenderade fem 
månader i stabsgruppen, och sex månader i utvecklingsgruppen. På båda ställena fick 
han ett eget utrymme att arbeta i med tillgång till datanätverket. I stabsgruppen erbjöds 
han all administrativ hjälp han behövde och fick fritt spelrum gentemot högkvarteret. På 
utvecklingsavdelningen fick han tillåtelse att ta initiativ till intervjuer med samtliga på 
avdelningen. Kunda deltog i alla former av öppna och offentliga aktiviteter; samtal 
gruppmöten, träning, sportevenemang, workshops och så vidare. Han deltog även i en 
del aktiviteter av mer exklusiv karaktär såsom stabsmöten och designmöten. Utöver 
observation och intervjuer var dokumentstudier en stor del av Kundas fältarbete, främst 
den mängd av skriftliga och inspelade ”kulturdokument” från olika nivåer som alla är 
tillgängliga för medlemmarna i organisationen. Dokumenten skapar på ett eller annat 
sätt de formella ramarna för ”Tech culture” . 

Kunda blev medveten om två begränsningar i hans fältarbete vad gäller tillgången till 
fältet för att göra observationer. Det ena var en begränsning i höjd; högre ledning var i 
stort sett otillgänglig för honom bortsett från enstaka intervjuer och allmänna 
presentationer. Den andra gällde det informella livet på Tech:

”[M]y access to the dense social network and the informal aspects of life at Tech was limited. 
Some of the events that were of interest to me occurred in inaccessible places: off-site 
meetings, private, after-hour discussions, secret one-to-ones, and so forth. My access was 
further curtailed by the nature of my involvement. By limiting myself to relatively standard 
working ours and to the main working facilities and their close environment, I restricted the 
range of events that were accessible for direct observation. This decision reflects the 
difficulties inherent in the research process, the rather segmented social lives many people at 
Tech lead, deficiencies in my “networking” and socializing skills, and, to some extent, my own 
family constraints. Consequently, participation in certain kinds of events was relatively rare.”24
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5.2.3 Jämförelse och analys

Formellt ser de två studierna snarlika ut med tanke på forskarens möjligheter som 
utvecklas på arbetsplatsen. Eget utrymme, tillgång till nätverket, tillgång till informanter 
och så vidare. Det skiljer sig åt lite vad deras ”första ramar” innehåller, gällande service 
och förtroende, men skillnaderna verkar efter hand jämnas ut allteftersom de etablerar 
sig i respektive organisation. Också deras arbete inåt påminner starkt om varandra. 
Kunda gick från att nätt och jämnt vara tillåten att närvara via att vara accepterad som 
en passiv observatör till att slutligen vara en deltagande observatör med relativ stor 
frihet att röra sig inom kulturen. Även Garsten fick ”jobba sig in” i kulturen; hon 
beskriver hur hon rörde sig allt mer självklart i organisationen med allt mindre fokus på 
hennes forskarroll. Detta är sannolikt något alla etnografer upplever, och en naturlig del 
av den etnografiska metoden. 

5.2.3.1 Deltagandet i deltagande observation

Den mest uppenbara likheten mellan de två studierna är just den etnografiska metoden. 
De använder sig båda av en observerande etnografisk metod i sina respektive fältarbete. 
De använder sig också, om än i olika utsträckning, av deltagande observation som anses 
karaktärisera den etnografiska metoden. Kunda uppnådde med tiden ett deltagande 
moment i sitt fältarbete, medan Garsten genom sin anställning var en deltagande 
observatör omedelbart och i högre utsträckning än Kunda. 

”Ethnography is the trademark of cultural anthropology25”. Så börjar Schwartzman sin 
genomgång av organisationsetnografier. Således är det föga förvånande att den 
etnografiska metoden använts av Garsten. Socialantropologin har en mycket stark 
koppling till fältarbetet som metod. En kort definition av socialantropologin är att det är 
en jämförande studie av kulturellt och socialt liv, vars viktigaste metod är deltagande 
observation innehållandes ett lågt fältarbete på en specifik social plats26. Försök har till 
och med gjorts att definiera disciplinen enbart med hjälp av metoden deltagande 
observation27. 

Men även om socialantropologin är starkt knuten till etnografin så är etnografin inte 
längre lika starkt knuten till socialantropologin. Många är de discipliner och 
vetenskapsområdet som emellanåt använder sig av etnografisk metod.28 Värt att notera 
är att etnografi idag betraktas som den självklara metoden i studier av 
organisationskultur även inom organisationsteorin. Traditionellt kopplas deldisciplinen 
organisationspsykologi ihop med experimentella kvantitativa metoder medan 
organisationssociologin knyts till intervjuer och enkäter.29 I Hatchs grundlitteratur 
organisationsteori30 är etnografi den enda metoden som diskuteras i samband med 
området organisationskultur. Mer specifikt diskuteras två generella metoder för 
datainsamling - observation och intervju. Nämnas bör dock att inget står att läsa om 
deltagande observation. Dessa teoretiska fynd stöder slutsatsen att Kunda har en lägre 
deltagandegrad i sitt fältarbete än Garsten, på grund av deras tillhörighet i olika 
discipliner.
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5.2.3.2  Att studera det informella

En annan skillnad mellan Kunda och Garsten är i hur stor utsträckning de har tillgång 
till det informella livet på, och i anknytning till, arbetsplatsen. Garsten har betydligt 
större tillgång till området, och kan i högre grad göra observationer inom det. Frågan är 
vad denna skillnad beror på. 

”Fieldwork, as all who have engaged in it will testify, is an intensely personal and subjective 
process, and there are probably at least as many ´methods´ as there are fieldworkers.”31

Kunda syftar i dessa rader på det relativt “förhållningsfria” sätt varpå etnografiskt 
fältarbete bedrivs. Det finns ingen färdig mall för hur observationer ska betraktas, 
noteras och i efterhand analyseras. Till viss del blir ett fältarbete vad det blir, det vill 
säga vad det utvecklar sig till, beroende på hur forskaren är som person och hur 
individerna i den studerade kulturen förhåller sig till forskaren. Schwartzman32 talar i 
detta sammanhang om värdet att låta både frågeställning och metod utvecklas och 
ändras under tiden undersökningen pågår. Till viss del är det således slumpen (och annat
som forskaren inte kan påverka) som styr hur ett fältarbete utvecklar sig. 

Det kan till viss del förklara de skillnader som finns mellan Garsten och Kunda, men det 
är sannolikt inte hela förklaringen. Kunda är tydlig med att han valde bort det informella 
livet, enligt honom själv på grund av hans avgränsningar i metod och till viss del på 
grund av hans familjeomständigheter.

Den socialantropologiska disciplinen har starkt fokus på vikten av fältarbete och 
forskaren förväntas spendera minst ett år i fältet, men över två år är inte ovanligt. 
Oavsett längd förväntas forskaren stanna så pass länge att dennes närvaro ses som mer 
eller mindre ”naturlig” av fältets permanenta medlemmar. Ett grundläggande krav för 
ett fältarbete är att försöka ta del av det lokala livet så mycket som möjligt. Syftet är att 
nå in så djupt som möjligt i det sociala och kulturella liv som studeras.33

Kunda kan knappast påstås ha försökt nå in så långt som möjligt i det sociala livet, då
det var på grund av Kundas egna val både som privatperson och som forskare, och 
endast till liten del av orsaker han inte kunde påverka, han gick miste om en stor del av 
det informella livet på Tech. Hans närvaro uppfattades heller inte som ”naturlig” i 
någon högre utsträckning av dess medlemmar. Slutsatsen är att det sannolikt är Kundas 
och Garsten respektive disciplintillhörighet som ligger till grund för skillnaden i hur 
mycket de studerat den informella delen av respektive kultur. 

5.2.3.3  Några ytterligare skillnader

En uppenbar skillnad är att Kunda genomför sitt fältarbete på en (geografisk) plats, 
medan Garsten studerar tre olika platser. Hon väljer att göra en ”multi-locale 
ethnography” för att traditionella en-plats-etnografier har svårt att fånga den komplexa 
relationen mellan plats och aktivitet.  Denna skillnad kan sannolikt inte förklaras av 
deras disciplintillhörighet, utan är snarare ett resultat av Garstens intresse för 
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globaliseringsaspekter på organisation. Det traditionella antropologiska fältarbetet görs 
på en och samma plats. 

En annan skillnad är att Garsten spenderar ungefär dubbelt så mycket tid i fältet som 
Kunda (22 månader respektive 11 månader). Inte heller denna skillnad kan med 
självklarhet förklaras som en skillnad mellan disciplinerna. Dock kan man tänka sig att 
skillnaden i tid i fält till viss del påverkat skillnaden i hur tillgänglig det informella livet 
blev för forskaren. Längre tid i fält ger sannolikt större tillgång till det informella och 
sociala. 

5.2.3.4  Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Kunda och Garstens metod skiljer sig på ett 
antal punkter, varav vissa går att härleda till deras respektive discipliner. Det som 
förenar dem är fältarbetet som sådant, deras möjligheter och resurser på plats, samt att 
de fick arbeta sig in i kulturen för att kunna genomföra studien. 

Två saker som skiljer dem men som sannolikt inte har med deras respektive discipliner 
att göra är längden på deras fältarbete samt antalet platser som fältarbetet genomförts 
på. Det som skiljer dem åt i deras metod på grund av deras olika discipliner är att 
Garsten som socialantropolog har en högre grad av deltagande i sina observationer och i 
högre grad studerar det informella livet i organisationen än vad Kunda gör som 
organisationsteoretiker. 

5.3 Fokusområde 2: ”Kultur” i organisation

5.3.1 ”Kultur” hos Garsten

5.3.1.1 Det formella och det informella; formell ”kultur” på Apple

”We want to:

Maximize opportunity for creativity and innovation
Minimize hierarchy
Minimize bureaucracy
Maximize outcome
Minimize effort (high productivity)”34

Som tidigare nämnts använder sig Garsten av dokumentstudier som ett viktigt 
komplement i sitt fältarbete. Organisationens interna dokument av allehanda slag, vilka 
handlar om den egna kulturen, är kanske det allra tydligaste exemplet på formella
uttryck av kulturen. Det är dokument som på det ena eller andra sättet stipulerar vad 
som är värdefullt för organisationen och gott beteende hos dess individer, såsom i de 
”Apple Values” citerade ovan. Det rör sig vidare om policydokument, företagsfilosofi,
företagsvision, uppförandekoder samt artiklar och kommentarer från nyckelpersoner i 
företaget. Tillsammans skapar de en formell grund för ”kulturen” på Apple.35
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Men Garsten gör främst en annan åtskillnad mellan formell och informell kultur. Hon 
gör en åtskillnad mellan de uttalade (eller skrivna) värdena ifrån kärnan av 
organisationen, såsom i följande citat från en chef på huvudkontoret, och de ofta
modifierade tolkningarna ifrån individerna utanför kärnan.

“Working at Apple is much more than work, it´s a lifestyle. We share so much here at Apple, 
we share ourselves. It´s like a family. Everywhere I go, we are breathing Apple. It´s more than 
a dream… Maybe it´s almost a religion.”36

Innersta ”kärnan” är den högsta ledningen på huvudkontoret i USA. Vissa grupperingar 
och individer befinner sig mycket nära kärnan medan andra befinner sig relativt långt 
ute i periferin. Detta förhållande mellan stipulerad kultur ifrån kärnan och tolkningar 
ifrån periferin är huvudfokus i Garstens studie, vilket beskrivs utförligt senare i detta 
kapitel. 

Kodord som ofta används ifrån organisationens kärna för att beskriva kulturen är 
exempelvis flexibilitet, förändring, innovation, mångfald, networking, individuella 
initiativ, engagemang, gemenskap, lojalitet och kreativitet37.

Ett av de mest tongivande orden på Apple är change. Dels vill man i grundaren och 
frontfiguren Steve Jobs ofta upprepade vision förändra världen - ”we have a passion to 
change the world”38. Men framförallt är förändring en integrerad del av organiserandet 
av Apple. En anställd beskriver företaget som en tonåring som fortfarande söker sin 
identitet. Bilder av organisationsstrukturen är inte tillgängliga och det är knappt möjligt, 
och inget som uppmuntras, att försöka skissa upp de komplexa nätverk av relationer i 
företaget. Omorganisationer och omstruktureringar av arbetsgrupper är ständigt 
förekommande.39 De nyanställda informeras av sina kollegor att ”change is one of the 
few constants at Apple”. Förmågan att hantera och välkomna förändring är således en av 
de viktigaste förmågorna hos anställda på Apple. Företagets framgångar, sägs det, 
bygger på förmågan hos de anställda att vara kreativa, innovativa och flexibla och att 
kunna motstå stagnation och byråkratisering.40

Följaktligen blir också förmågan att skapa nätverk en tillgång för den anställda och för 
företaget, och uppmuntras hela tiden av organisationer41. Genom alla omorganisationer 
och förändring av team möjliggörs networking – de anställda får allt större personligt 
nätverk för varje nytt team de blir del av42. 

Intressant nog så har även variation och mångfald högt formellt värde på Apple. Detta 
är lätt att förstå på en individuell nivå och på en övergripande organisationsnivå. 
Organisationen har nytta av olika individers olika perspektiv och skillnader. Med ett 
uttalat egenintresse för organisationen är The Multicultural Program designat för att 
värdera variation i anställningsförfarandet och att säkerställa att grundläggande 
rättigheter för minoriteter upprätthålls43. Dock ser Garsten att det blir det svårare att 
förstå på en team-nivå. Differentiering och utveckling av säregen stil och diskurs inom 
ett team möjliggörs först om ”nätverket” får bibehållas under en längre tid44. Garsten 
beskriver balansgången: 

”The idea is that the company needs a certain amount of homogeneity in outlook and action in 
order for people to operate within the context of a common set of standards and values for 
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everyday operations. On the other hand, there is a need to respect an encourage heterogeneity 
along these dimensions, with the assumption that people with varying experiences provide 
vitality, creativity, new ideas and growth.”45

Slagorden ”meaningful sameness – meaningful difference”46 är en tydlig symbol för 
organisationens försök att dra nytta av variation samtidigt som det inte får gå ut över 
organisationen som en enhet. 

5.3.1.2  Emic och etic; kulturspridandets kultur

”In the light of the composite and flexible nature of the organization, the making of ´corporate 
culture´ remains a constant preoccupation.”47

De värden – den ”kultur” – som beskrivs i det ovanstående kapitlet sprids hela tiden 
från organisationens kärna. Introduktionskurser hålls för alla nya kollegor, ibland 
veckolånga sådana, där Kulturen lärs ut från början. Kurserna genomförs av en NEIP –
New Employee Integration Programme, en del av Apple. Alla tekniska och mediala 
system för kommunikation möjliggör och förstärker kulturskapandet. Genom mail, 
bulletiner, intranät, telefonsamtal och så vidare sprids ”kulturen” ifrån kärnan och ut i 
hela organisationen. Dessa tekniska system fungerar inte bara som formella 
arbetsverktyg, utan är också enligt Garsten ett viktigt instrument i de sociala nätverk 
som finns i organisationen. På så sätt är de ett viktigt verktyg i skapandet av identitet 
och en känsla av samhörighet, vilket det finns mycket av på Apple48.

”In processes of creating and distributing a common ´corporate culture´, the role of 
headquarters as center thus stands out clearly49.  

”Corporate culture”, eller ”organisationskultur”, är i Garstens studie inte bara ett 
analytiskt redskap, utan också själva studieobjektet. Annorlunda uttryckt studerar 
Garsten organisationskultur (i allmänhet) och använder sig också av det begreppet som 
analytiskt redskap i sin analys. Studieobjektet är ”organisationskultur”; hon gör en 
studie av hur en organisation ser på sin egen ”kultur” och hur de använder sig av olika 
metoder för att skapa och upprätthålls sin ”kultur”. Denna åtskillnad mellan kultur som 
etic- (utifrån) och som emic(inifrån)begrepp är viktig i ett begreppsligt analytiskt 
perspektiv. Mycket av det som var problematiskt med Garstens fältarbete var relaterat 
till det faktum att de två perspektiven var så sammanväxta i fältet. Dessutom är den 
ständiga kulturdiskussionen på Apple inte på något sätt förbehållet ledningen. 

”The constant monitoring of ideas and behavior means that reflections upon the cultural 
identity of the firm is not confined to the sphere of Human Resources or top management. 
Virtually everyone employed at Apple has had some reason to dwell upon the subject and may 
also, however partially, know a great deal about it. Awareness about the cultural 
characteristics, moreover, is also much more than just passive consciousness about the 
subject.”50

I frånvaron av en stabil och sammanhängande struktur och en gång för alla fastslagna 
karaktärsdrag för organisationen blir själva kulturdiskussionen som sådan en 
sammanhållande faktor. Möjligtvis är det förändringstakten som leder till 
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kulturdiskussionen och inte tvärt om. I vilket fall så har ”kultur”spridandet blivit 
kultur.51

“From these aspects we may view the Apple world as distinct and comprehensible even 
though it is made up by a continuous process of cultural encounters and negotiations.”52

5.3.1.3  Garstens kultursyn; kulturen på Apple

”The view of ´culture´ I wish to take is a distributive one that contests the idea of cultures as 
coherent entities of collective sharing. Culture, as clusters of meaning and meaningful forms, 
may be seen as comprehensible and distinct even though it may also embrace indeterminacy 
and ambivalence.”53

Garsten vänder sig mot uppfattningen om kultur som homogena enheter av kollektiv 
mening. Kollektiva betydelser kan finnas, men dessa innehåller också osäkerhet och 
undantag. Hon förespråkar istället en kultursyn som ser kulturer som föränderliga – som 
flöden – och inte bundna till enskilda platser. 

”The imagery of cultural ´flow´, as I se it, is a useful metaphore for capturing a processoriented 
view of culture. While it coveys the ways in which culture is externalized and transported 
across distances, often by way of media, I also take it to convey the continuous processes in 
which meanings are made accessible and hence interpretable to other individuals by way of 
face-to-face interaction.”54

Organisationskulturen ses som ett flöde först och främst i ett förändrings- och 
meningsspridande perspektiv. Även om flödet är starkast i riktningen center-periferi är 
det inte på något sätt enkelriktat.55

” ´The Apple culture´, rather then being a neat matching of ideas, actions and people, is 
basically incoherent and fluid”.56

“The intrinsic ambivalence of the organizational values and their dependence upon the situated 
for interpretation for interpretation, as well as the shifting alignments of groups of employees, 
means that the organization and its ideas can be extended in a host of directions and acquire 
quite different meanings.”57

Organisationen är också flytande i frågan om dess egna gränser:

”There are no clear boundaries between Apple and the outside world. Much of what goes on at 
Apple goes on in communication with other Apple offices and with wider society.”58

Kärnan övergår flytande till periferin, och periferin övergår i det omgivande samhället. 
Dock finns det även i Garstens kulturbegrepp plats för gemensam mening. 

”[A] more flexible notion of culture is needed: one that acknowledges the flows of meaning 
across porous national borders ant that endeavors to bring local social involvements in touch 
with those operating over larger distances.”59

Garsten ser hur mening kan flyta över nationsgränser i den multinationella 
organisationen Apple. Som nämnts i förra kapitlet ser Garsten själva spridandet och 
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diskussionen av ”kultur” som en viktig del av kulturen på Apple. Det finns även plats 
för gemensamma betydelser i Garstens kulturbegrepp. 

”[A]s people interact, locally and translocally, more or less shared meanings emerge.”60

Överlag i hela organisationen såg Garsten under sitt fältarbete att vissa delar av den 
formella kulturen som sprids ifrån ledningen var relevant för alla anställda. Det fanns 
också frågor som ignorerades helt eller till viss del. Garsten såg hur de olika Apple-
kontoren eller till och med mindre enheter såsom arbetsgrupper fungerade som 
grogrund för lokalt delade betydelser. Allra största grad av enhet, både i uttalanden och i 
agerande, fann hon hos den högsta ledningen varifrån den formella kulturen sprids.61

Förekomsten av variation inom kulturen Apple leder oss till frågan om individens plats 
och möjligheter i Garstens kultur, vilket diskuteras härnäst. 

5.3.1.4  Makt och mening; individen i Garstens kultur

”Much of whatever cultural sharing one finds at Apple derives from the effective dissemination 
of meaning from the organizational core… Directives from headquarters or top management 
set the framework within the construction of meaning can take place, and provide reference-
point for organizing_ _ _ [and] set the stage on which actors confer meaning to events and 
activities. However, the creative potential of individuals and groups acting in the face of 
limitations and pressures cannot be sufficiently emphasized. Attempts at homogenization are 
never altogether successful.”62

Garsten ser hur den högsta ledningen i sitt kulturskapande skapar en referensram för 
kulturfrågor i organisationen. Dock, poängterar hon, kan inte individernas kreativitet i 
mottagandet och tolkandet av dessa frågor överskattas. Försök att skapa en homogen 
kultur lyckas aldrig helt. 

Garsten noterar att ledarskapslitteraturen har producerats med det underliggande 
intresset att förstå hur individerna i en organisation kan kontrolleras. Garsten kritiserar 
inte detta, men konstaterar i ett annat sammanhang att hon själv hellre talar om cultural 
management än om cultural engineering. Detta då det senare främst syftar på medveten 
manipulation av betydelser, medan det förra innefattar ett bredare spektrum av olika sätt 
att hantera och förhålla sig till kultur.63 Hon poängterar också att hon inte ser 
kulturprocesserna enbart som en rörelse uppifrån-och-ned, eller i hennes fall ifrån-
kärnan-och-ut:

”The underlying power dimensions should not lead us to forget that culture is socially 
constructed and emerges as a result of the constructions and actions of both management and 
other employees… There is an inherent tension between the pattern of meaning that 
headquarters and management try to establish and the reinterpreting, reactive responses of 
individuals facing contextual and situational constrains.”64

Garsten ser maktförhållandena men väljer att fokusera på individens möjligheter och 
aktivitet i att omformulera och omtolka paketerade betydelser ifrån kärnan av 
organisationen. Det är en ständigt pågående en strid om tolkningar där ledningen 
förvisso har störst inflytande, men där även individerna har möjlighet att påverka. I den 
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rådande kulturen gäller det till stor del för individen att passa in i mallen, liksom en 
anställd hävdar:

”You know when someone is not an ´Apple fit´, they stick out like a sore thumb!”65

Men det finns alternativ för individen än att sträva mot att passa in. Det är att bjuda till 
motstånd. Nya och gamla medlemmar kan behålla en distans till ”kulturen”.

”[J]ust as there was among the newcomers a certain readiness for embracing the organizational 
reality, they also acted to keep some distance between themselves and that with which it was 
assumed they should be identified… Rather, they were playing around with the values and 
their understanding of them, exaggerating them almost to the point of making caricatures out of 
them. _ _ _ We should, then, conceive of employees as only partially socialized and variously 
commited, pursuing personal goals within the organization and holding values and knowledge 
that only partially overlap with those of colleagues. The question is not whether it is 
meaningful to speak about Apple as a single coherent community, but rather when and how 
and why it is meaningful to identify oneself as an ´apple´.”66

Andra anställda är mer rakt på sak kritiska och talar om ”corporate rah-rah”, eller att 
”Apple values is a pile of shit”.67 Det finns också möjlighet att “aktivt ignorera” 
formella värden och uppmaningar ifrån kärnan. Garsten beskriver hur en högre chef fick 
föga respons i en diskussion om mångfald under ett besök på Stockholmskontoret (trots 
att chefen själv var svensk).

”The Director himself tried to make them share his enthusiasm for the strategic value of 
bringing in diversity, but with scant response_ _ _ the idea of feeding of diversity was a thread 
that no one picked up on, nor was the issue illuminated any further or followed up afterwards._ 
_ _ Multiculturalism and the efforts to build awareness around it thus remain to a great extent 
Cupertino-based initiatives.”68

Sammanfattningsvis lyckas Apples ledning sprida identitet, samhörighet och 
engagemang snarare än värderingar. Försök att sprida värderingar leder ofta till ignorans 
eller motstånd, uttalat eller i form av ironisk distans.

5.3.2 ”Kultur” hos Kunda

5.3.2.1  Det formella och det informella; formell ”kultur” på Tech

“1. Things get done by an informal face-to-face system – not by memo through the formal 
system.
2. The Tech world will overload you if you let it. Only you can say no. An absence of a no 
connotes a yes. _ _ _
3. Understand the word fail. It does not mean you are a total failure as a person – you failed to 
accomplish something.
4. The control system appears loose as a goose. Don´t ignore it or you will get caught. _ _ _
5. You must be a self-starter and a self-director.“69

Kunda utgår från det skrivna ordet i sin studie. Han börjar med att studera
kulturdokument i detalj och tittar sedan på hur individer förhåller sig till dessa. Kundas 
uppdelning av formell och informellt är en uppdelning av kodifierad (formell) kultur 
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ifrån ledningen och uttalad (informell) kultur. Den uttalade kulturen är ibland men långt 
ifrån alltid tolkad/omtolkad i Kundas perspektiv.70

Den formella kulturen finner Kunda i dokument som är en förlängning av betydelsefulla 
ledare, såsom i företagsfilosofin, i ett videoinspelat tal av grundaren som spelas i lobbyn 
till huvudkontoret, och i texter i interntidningen Techknowledge. På en annan nivå 
finner Kunda rapporter och PM skapade av interna experter i frågan. Exempel på detta 
är citatet ovan ifrån ett internt utbildningsdokument, samt dokumentet Culture 
Operating Manual, med bruksanvisningar och ordlista över saker man behöver veta som 
anställd på Tech. En tredje kategori av formell kultur finner Kunda i material skapat av 
externa personer, såsom tidningsartiklar och forskningsrapporter vilka handlar om 
kulturen på Tech och som sprids rikligt inom organisationen.

Företagsfilosofin innehåller dels den anställdes ansvar i moraliska termer, dels 
organisationens ansvar och slutligen uppmuntras individuella karaktärsdrag såsom 
självständighet.  Dokumenten som uttryckligen handlar om kultur har en tyngdpunkt på 
just individuella karaktärsdrag. Det rör sig om begrepp såsom self-management, self-
direction, self-determination, networking, ansvar, frihet, informalitet, aktivitet, 
engagemang, lojalitet, att tycka arbetet är roligt, och ”doing what´s right” i varje enskild 
situation.71 Mycket av ”kulturen” handlar uppenbarligen om att få de anställda till att 
arbeta hårt och ta ansvar och inte förvänta sig att bli styrda. 

”Burnout A person is considered burnt out when they are unable to contribute. 
Working to hard, worrying to much, stress, frustration etc. cause burnout. Many times 
manifestations are serious to the person involved. This person may also be called one of the 
“walking wounded”. Burnout will damage a personal reputation as people want to be sure they 
can rely on each other.”72

Föga förvånande blir vissa utbrända i en sådan kultur. Mer intressant är att utbrändheten 
som begrepp finns med i den formella kulturen (här i Cultural Operating Manual –
version II). Dels som en vänlig varning och dels som ett avskräckande, som det synes.

Kunda finner två gemensamma nämnare i samtliga dokument. Förutom fokuset på 
individuella karaktärsdrag innehåller alla beskrivningar av företaget med sociala 
attribut. Organisationen beskrivs som moraliskt sund med hjälp av liknelser som 
”familj”, ”religion” och ”vetenskap”. 

5.3.2.2  Emic och etic; studying the culture of culture73

”Corporate culture is the essence of the personality of the corporation. Without facing this fact 
and managing it many important assets to the corporation are lost. There is much research in 
this area currently that supports this. Culture is established by the founder and maintained by 
the executives of the corporation. Culture must be managed.”74

Citatet är hämtat ifrån det interna dokumentet Overview of Corporate Culture, och är en 
bra beskrivning av ledningens syn på den egna organisationskulturen. ”Kulturen” 
används generellt för att beskriva och särskilja företaget och förklara individers 
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beteende och ge riktlinjer för desamma.75 Kultur ses medvetet som en maktmekanism 
av ledningen i företaget76. 

”The texts produced and disseminated in the name of top management, internal staff experts, 
and outside observers bring to the members´ attention a distinct organizational ideology. The 
depictions of social reality offered by these spokepersons are formed around key word and 
strong images, and appear to feed on themselves in the course of their own reproduction as the 
different genres make use of each others formulations, clichés, and metaphors. These images 
provide a backdrop to everyday life in the organization, forming a dense matrix of meaning 
that is constantly, if peripherally, in a members view. Relentless repetition is the rule. The 
material is circulated on the technet, posted in public places, distributed in the mail, 
encountered in workshops, and used as decoration. Consequently, ideological formulations –
ready-made words of wisdom, platitudes posing as insight – become a constant background 
noise.”77

”Kulturen” sprids med full energi. Kulturfrågor är ständigt närvarande ”som ett 
bakgrundsbrus” för den enskilde medarbetaren. Emic och etic blir även i Tech 
sammantvinnade för forskaren:

”Thus, organizational culture is not only a powerful and popular etic concept; it also has a 
significant emic dimension.”78

5.3.2.3  Kundas kultursyn; kulturen på Tech

Kunda menar att det finns en stark kultur inom organisationen. Dock ger Kunda inte 
någon egen definition på kulturbegreppet, utan för endast en diskussion om andras 
definitioner. Denna mynnar ut i en kritik av den populärvetenskapliga 
ledarskapslitteraturens och dess starka fokus på normativ control:

”Management, they claim, is the art of creating strong corporate cultures by ´shaping norms´, 
instilling beliefs´, ´incalculating values´, ´generating emotions´. ´Strong cultures´ are based on 
intense emotional attachment and the internalization of ´clearly enunciated company values´ 
that often replace formal structure._ _ _ The prescriptive literature goes so far as to propose
that such corporate cultures are a solution to the problems created by an allegedly 
overbureaucratized and underperforming organizational society.”79

Samtidigt hävdar Kunda att Techs formella kultur är just ett system för normativ 
kontroll, genom dess fokus på self-control och self-disciplin. Han menar vidare att 
Techs organisation kännetecknas av att kultur ställs i motsatt till struktur.80 En rimlig 
tolkning av detta kan vara att Kunda inte ställer sig emot sanningshalten i 
ledarskapslitteraturens teorier, men vänder sig emot dess normativa och preskriptiva 
sida. Denna fråga behandlas vidare i kapitel 5.4. En annan tolkning är att Kunda ser hur 
ledningen försöker skapa en kultur av normativ kontroll, men ifrågasätter huruvida de 
lyckas. Uppenbart är dock att den formella kulturen på Tech spelar en stor roll för 
individerna i deras dagliga arbete. Livet på Tech kräver exempelvis att de anställda 
ständigt, nästan som en ritual, presenterar sig själva i ordalag på ett sätt överens med 
den formella kulturen81.

”The only constant is change”, säger de anställda på Tech82. Kunda karaktäriserar 
organisationen han studerar som flytande och vag i sin struktur och snabb i sina interna 
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förändringar.83 Kraven är höga och utbrändhet är som redan nämnts en del av kulturen, 
och för dem som befinner sig i den en ofrånkomlig del av arbetet, även om inte alla 
drabbas.84 Dock skiljer sig upplevelserna starkt åt beroende på vilken typ av 
medlemskap de har i organisationen. Kunda skiljer på fullständiga medlemmar och 
marginella medlemmar. Till de marginella medlemmarna hör bland andra tillfälliga 
arbetare och låglönearbetare. De marginella medlemmarna upplever inte det tryck på sig 
själva som de fullvärdiga medlemmarna gör, och de är helt undantagna den formella 
kulturen och dess krav.85

Detta tryck på medlemmen i organisationen upplevs starkare och starkare ju högre upp 
denne kommer. Paradoxalt nog leder en högre tjänst alltid till en känsla av mindre frihet 
för individen. Detta leder till en ambivalens hos medlemmen inför kulturen på Tech. 
Kunda ser hur denna ambivalens genomsyrar hela kulturen, och är ett av dess 
utmärkande drag. 

Individens ambivalens inför den formella kulturen och ledningens strävan efter 
normativ kontroll skapar enligt Kunda ett ”definitional drama”86, mellan ledningens 
normativa regelverk och hur det mottas av individen. Detta leder oss till nästa kapitel 
och individens möjligheter i Kundas kultur. 

5.3.2.4  Makt och mening; individen i Kundas kultur

”He´s a loser. He just can´t handle the ambiguity. He wants someone to tell him what to do. He 
doesn´t go out and get it done. Gets all scared when he doesn´t get clear direction. You know 
the kind. He was out sick for a few days after one emotional meeting. A wimp. It doesn´t work 
in the Tech culture.”87

Även om individerna på Tech känner en ambivalens inför den formella kulturen så 
upplever de densamma som tydlig och sammanhängande, enligt Kunda. De vet i varje 
ögonblick vad som förväntas av dem och hur de bör agera för att ”passa in” (även om de 
inte uppskattar förväntningarna).88 I de tidigare nämnda självpresentationerna 
presenterar de sig just så som de förväntas vara av den högsta ledningen. Samtidigt sker 
en ständig kontroll av varandras presentationer och roller i sidled, såsom i citatet ovan 
där en kollega kommenterar sin egen chef. I denna kollegiala kontroll sker en 
decentralisering av kontrollmakten i organisationen. Då medlemmarna i sina 
självpresentationer själva uttrycker acceptans inför den formella kulturen gör de lättare
detta uttryck till sanning, oavsett om de tror på det från början eller inte, enligt 
psykologisk teori. Kunda ser därför att ledningen behåller den grundläggande makten 
men lägger ut kontrollfunktionen på dess medlemmar. 

”[A]gents of control are everywhere: one is surrounded and constantly observed by members 
(including oneself) who, in order to further their own interest, act as spokespersons and 
enforcers of the organizational ideology.”

Kontrollen sker relativt diskret och obemärkt fram till dess att någon medlem av 
kulturen faller utanför ramarna för vad som är acceptabelt enlig den formella kulturen. 
Då uppstår små sociala draman; ordningen utmanas och spänningen stiger, övriga 
medlemmar agerar för att återskapa ordningen genom att pressa eller tysta dissidenten. 
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”[C]ontradicting or escaping an adherence to normative demands is often difficult if not 
impossible.”

Kunda beskriver förvisso tillfällen då individerna får tillfälle att distansera sig från den 
ordinarie kontrollerade normen. Dessa så kallade liminala faser, är korta perioder där 
individerna oberoende av sin formella roll kan reflektera fritt och med ”sunt förnuft” 
ironisera och ta avstånd från den formella kulturen. Dessa faser fungerar dock, enligt 
Kunda, så att de belyser de viktiga sakerna i kulturen och på så sätt förebygger verkligt 
motstånd i organisationen. 89

Det är lätt att tänka sig att det finns mycket motstånd mot den formella kulturen på 
Tech. Men inom kulturen finns det lojalitet och starka sammanhållande band.
Arbetsrollen i den formella kulturen accepteras till mycket stor del. Följande uttalande 
är typiskt på Tech. 

”You know, I like Tech. I don´t think of leaving. People might say that culture swallowed me, 
but there really is a feeling of loyalty I have. We have a lot of that in the culture. We like 
working for Tech. It is a positive company. _ _ _ I guess you can call me a Techie”. 

Det finns också exempel på motstånd mot den formella kulturen. Individuella 
kommentarer varierar från att se ”kulturen” som ”a useful guide to survival” till att se 
den som ”Big Brother shit”.90 En annan form av motstånd är att distansera sig för att 
visa sig självständig och medveten. Distanseringen sker med hjälp av cynism, teoretiska 
reflektioner över organisationen eller med hjälp av ”sunt förnuft” såsom i följande 
uttalande av en projektledare på Tech. 

”I don´t by all that ´we are unique´ song and dance. There is nothing unique about Tech. 
Constant reorganization is a way of life in this industry. Everyone knows that – unless their 
head is up their butt.”91

Kunda uppehåller sig dock inte vid motståndet mot den formella kulturen. Istället för 
individers strategi och strid angående mening i kulturen ser Kunda strategi och strid 
utspela sig inom individen. Ett exempel är den ”sociologiska ambivalens” som individer 
känner angående deras strävan uppåt i organisationen. Ju högre position man har, desto 
större inflytande på organisationen. Men en högre position innebär också en större 
kontroll på den egna personen och rollen. Och därmed en upplevd minskad 
självständighet. Kunda ser inga omtolkningar eller strider på detta område för att ändra 
på dominerande tolkningar, utan bara inre strider i personer.  

Kunda utmanar på detta sätt den traditionella synen på identitet och organisation, vilken 
menat att individen med tiden hamnar i en balans eller jämvikt mellan organisationell 
och personlig identitet – mellan organisationens och personens krav på individen. 
Kunda pekar istället på att en samtidig förekomst av anknytning och distans till 
organisationen – en samtidig förekomst av positiva och negativa känslor kring den 
formella kulturen. Att skapa en sammansatt identitet under dess förutsättningar blir 
därför ofta komplicerat.
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Kundas slutsats är att försök att med normativ kontroll styra individens identitet - deras 
känslor och tankar kring den egna organisationen - underminerar den kultur som den är 
tänkt att skapa. Organisationen strävar efter att skapa säkra individer i ett moraliskt sunt 
organisationssamhälle, men skapar växlande och ambivalenta individer som ofta präglas
av cynism kring den formella kulturens innehåll.92

5.3.3 Jämförelse och analys

Det finns vissa uppenbara likheter mellan innehållet i de formella 
organisationskulturerna i Garstens och Kundas studier. Fokuseringen på förändringar 
och omorganisationer är en likhet. Värdering av individuella karaktärsdrag som 
engagemang, lojalitet, inititativförmåga och networking-förmåga är en annan. Bortsett 
från innehållet i de respektive kulturerna, finns det likheter och skillnader i vad de båda 
forskarna fokuserar på i sina studier och vad de menar med ”kultur”. Detta kapitel syftar 
till att jämföra dessa saker. 

5.3.3.1  Formellt/informellt och emic/etic

Mycket av deras studier är gemensamt vad gäller det formella gentemot det informella i 
kulturen, samt vad gäller emic/etic-diskussionen. Båda två gör en åtskillnad mellan det 
formella och det informella. De använder sig båda av dokumentstudier i sina fältarbeten, 
och placerar alla dessa ”kulturdokument” till det formella i kulturen. Kunda verkar i sin 
studie göra en åtskillnad mellan formell kultur i form av dokument ifrån ledningen, och 
informell kultur i form av uttalanden ifrån medlemmar av kulturen. Den uttalade 
kulturen kan vara omtolkad eller modifierad av individen, men behöver inte vara det. 
Garsten gör en bitvis annorlunda uppdelning. Hon skiljer på formell kultur i form av 
skrivna eller uttalade värden ifrån organisationens kärna, och informell kultur i form av 
(ofta modifierade) tolkningar ifrån dess medlemmar. 

Både Kunda och Garsten tvingas reflektera över ”kultur” som emic- respektive etic-
begrepp. De för mycket liknande diskussioner kring fenomenet att organisationen i hög 
utsträckning använder samma begrepp som forskaren, och skillnaden däremellan. I båda 
studierna består organisationskulturen (enligt forskaren) till stor del av ”kultur” (enligt 
organisationen och dess medlemmar). 

Utöver den ovan nämnda lilla skillnaden i uppdelning av formell och informell kultur 
angående tolkning, finns inga synbara skillnader mellan Kundas organisationsteoretiska 
och Garstens socialantropologiska studie. 

En intressant detalj är att Kunda i sin avslutning nämner att om hans studie visar att det 
finns en kultur på Tech i sann antropologisk mening, så skiljer sig den sannerligen mot 
de ideologiska/formella påståenden som görs i dess namn93. Kunda har således större 
fokus på vad som anses vara kultur än vad som verkligen är kultur, vilket förklarar 
varför han undviker att själv definiera kulturbegreppet. Hans studie har dock ett visst 
antropologisk värde eftersom han jämför formella värden med individuella reaktioner. 
Detta leder oss till att mer noggrant undersöka de båda forskarnas egen syn på kultur. 
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5.3.3.2  ”Kultur”; förändring, variation och organisationens gränser

Garsten motsätter sig uttalat uppfattningen om kultur som något homogent och 
allomfattande. Hon problematiserar konceptet att det finns en (given och fast) kultur i 
Apple. Fokuserar på förhandling, förändring och variation inom Apple. 
Kultur kan innehålla både variation och ambivalens, men fortfarande innehålla 
gemensamma kluster av mening. Gemensam mening kan uppstå i organisationen i sin 
helhet, men är mer sannolik i mindre delar av kulturen. Hon ser organisationskulturen 
som ett flöde av förändring och spridande av mening och hon ser organisationen som 
utan fasta gränser mellan dess centrum och dess periferi och utan fasta gränser till 
omvärlden.

Kunda presenterar ingen egen definition på kultur, men det går ändå att urskilja vissa 
drag i hans syn på kultur. Där Garsten ser flytande gränser beskriver Kunda 
organisationen som tydligt avgränsad dess omgivning. Där Garsten ser att den formella 
kulturen som ledningen presenterar ibland är osammanhängande, konstaterar Kunda 
endast att medlemmarna i kulturen uppfattar den formella kulturen som en 
sammanhängande enhet. Kunda ger ingen egen syn på saken, och fokus hamnar då på 
enhet i kulturen snarare än på variation. Där Garsten ser ambivalens som en självklar 
del av kulturen ser Kunda snarare ambivalensen som ett problem för (enheten i) 
kulturen. Vad gäller förändring av kulturen ser Kunda att organisationen är stadd i 
ständig förändring, men han ger ingen klarhet i huruvida kulturen förändras något. 
Kunda poängterar ofta den ständiga kulturreproduktionen i företaget varför hans fokus 
får påstås ligga på stabilitet snarare än förändring. Både Garsten och Kunda klargör att 
deras syfte är att ge en ögonblicksbild av kulturen och inte säga något om utvecklingen 
av densamma. 

En intressant detalj i sammanhanget är att både Garsten och Kunda gör en åtskillnad 
mellan den del av organisationen varifrån den formella kulturen kommer och resten av 
organisationen, om än med något olika perspektiv. Garsten ser den formella kulturen 
komma ifrån kärnan av organisationen – huvudkontoret – och skiljer mellan kärnan och 
periferin – andra enheter i organisationen. Det är för henne en fråga om geografi och ett 
flöde av information och tolkningar mellan kärnan och periferin. Kunda ser den 
formella kulturen komma ifrån högsta ledningen i organisationen – och skiljer på den 
och resten av organisationen. För honom är den en fråga om höjd och maktutövande 
riktat uppifrån-och-ned. 

Båda studierna finner större inflytande över kulturen ju närmare kärnan/ledningen du 
kommer, och större frihet och möjlighet för individen att öppet formulera alternativa 
tolkningar ju längre ut/ned den befinner sig i kulturen. Garsten ger medlemmarna i 
periferin full status som medlemmar i kulturen och ser dem som en naturlig del av 
kulturen, dock med stor frihet att själva tolka och modifiera värden och antaganden i 
kulturen. Kunda gör annorlunda. Han kallar individerna längst ned i organisationen för 
marginella medlemmar och uttrycker sig som att de inte är del av kulturen. 
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Sammanfattningsvis tenderar Kundas organisationsteoretiska studie att i något högre 
grad än Garstens socialantropologiska studie att se organisationskultur som något 
stabilt, homogent och med tydliga gränser. Det bör också påminnas om den skillnad i 
särskiljande på formell och informell kultur som nämndes i förra kapitlet. Denna 
skillnad blir nu tydligare i och med att Kunda inte själv definierar kulturbegreppet, och 
inte skriver ut vilken kultur han anser finns på Tech, utan i princip bara talar om 
ledningskulturen. 

5.3.3.3  Makt och mening; struktur och individ; uppifrån och nedifrån

Garsten ser hur huvudkontoret skapar en ram för kulturen och sprider värdebudskap 
som individerna aktivt gör till sina egna. Ibland med modifieringar, ibland i original, 
och ibland ignoreras de. Individerna är således aktiva och tolkande och till viss del 
strategiska. Flödet av mening är starkast ifrån kärnan och ut i kulturen, men rörelsen är 
dubbelriktad i och med individernas tolkningar och omtolkningar. Garsten ser 
maktförhållanden, men väljer att fokusera på betydelser och individers 
förhandlingar för att påverka dessa. 

Kunda ser hur ledningen sprider värdebudskap som förväntas tas upp och manifesteras 
av individerna. Att varje individ bär på kulturen kontrolleras hela tiden av övriga 
medlemmar i kulturen. Genom att få individerna att återkommande själva uttrycka 
kulturen gör de den till sin egen uppfattning. Individen ges inget större 
manöverutrymme att göra och framföra egna tolkningar. De korta tillfällen där undantag 
sker ser Kunda som att de bekräftar regeln (kulturen) och förebygger riktigt motstånd. 
Kunda ser att det finns motstånd mot den dominerande kulturen, men lägger inte sin
fokus på detta utan väljer att fokusera på maktaspekterna i kulturen. Istället för att se 
kulturen som en pågående förhandling om värden och betydelser mellan individer ser 
Kunda hur striden utspelar sig inom individen, som präglas av ambivalens och 
osäkerhet. 

Det finns således några uppenbara skillnader mellan organisationsteoretikern Kunda och 
socialantropologen Garsten angående synen på individen i kulturen. Generellt kan sägas 
att Kunda fokuserar på makt och struktur medan Garsten fokuserar på betydelser och 
förhandling. Kunda ser hur makten ligger hos ledningen som formulerar kulturen, 
medan Garsten tilldelar individerna visst inflytande. Kundas individer tar passiva emot 
och reproducerar kultur, medan Garstens individer är aktiva utåtriktade förhandlare. 
Kunda ser hur kultur sprids uppifrån-och-ned medan Garsten ser en dubbelriktad 
rörelse. 

5.3.3.4  Integration och kulturskapande

På grund av olikheterna i synen på individ och kultur kan man tänka sig att Garsten och 
Kunda har olika syn på kulturskapande åtgärders effektivitet. Som nämnts tidigare 
tolkar exempelvis Kunda humor, ironi och cynism som ett utslag för att ledningen 
”misslyckats” i sitt kulturskapande, och som något negativt i sig, medan Garsten ser det 
som en självklar del av motstånd och meningsförhandlande i kulturen. 
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På frågan huruvida det går att skapa en viss kultur genom medvetna åtgärder drar dock 
Kunda och Garsten snarlika slutsatser, om än med något olika perspektiv och 
reflektioner. Garsten visar att huvudkontoret faktiskt sprider kultur, och därmed lyckas i 
sitt uppsåt, dock uppfattas, tolkas, omförhandlas och sprids denna kultur vidare på vitt 
varierande sätt beroende på var det tas emot, vem och vilken grupp som tar emot det. 
Garsten ser hur Apple som organisation lyckas skapa identitet, samhörighet och 
engagemang snarare än gemensamma värderingar. Liksom Kunda ser Garsten att försök 
att skapa gemensamma värderingar mest leder till olika former av motstånd. 

Kunda är kritisk till försök att med normativ kontroll styra sina medlemmar. Men han
säger inte att normativ kontroll på Tech inte fungerar beteendemässigt. Tvärt om lyckas 
Techs ledning i stor grad styra beteenden och uttalanden hos sina anställda. Han säger 
däremot att normativ kontroll inte alltid fungerar värderings- och identitetsmässigt. 
Individerna i kulturen beter sig som ledningen önskar men tänker och känner inte alltid 
vad ledningen vill. 

Sammanfattningsvis har organisationsteoretikern Kunda och socialantropologen Garsten 
något olika syn på integration. Kunda ser på integration som en självklar del av, och 
kanske en förutsättning för, kultur. Individerna integreras med eller mot sin vilja och 
stöps i samma form. Garsten ser på integration som ett pågående och alltid ofullständigt 
projekt. Jag menar att denna skillnad är ett resultat i deras olika disciplintillhörigheter. 

Deras syn på kulturskapande åtgärders effektivitet liknar dock varandra. Försök att 
skapa gemensamma värderingar misslyckas i båda organisationerna. Kunda ser hur 
kulturen formar individernas beteende, och Garsten ser hur kulturen skapar samhörighet 
och identitet. Skillnaden häremellan kanske endast beror på att de två organisationerna 
just haft olika avsikt i sitt kulturkapande. Apple satsar medvetet på just samhörighet och 
identitet, medan Tech vill vara ett företag som präglas av aktivism och vill således styra 
sina anställdas beteende. 

5.3.3.5  Teoretisk utblick och analytisk sammanfattning

En av förgrundsgestalterna på området inom organisationsteorin, och kanske den mest 
inflytelserika, är socialpsykologens Edgar Schein. Han är den mest refererade 
organisationsteoretikern på området organisationskultur94. Han började utveckla sin 
teori om organisationskultur i början av 1980-talet, och den har sedan dess varit 
utgångspunkt för många av de organisationsforskare som bidragit till områdets 
utveckling95. Enligt Scheins teori utgörs kulturens väsen av en kärna av 
grundantaganden, som når ut genom de värderingar och normer som 
kulturmedlemmarna är medvetna om, reagerar på och upprätthåller, och vilka i sin tur 
styr medlemmarnas val och handlingar. Schein menar att nya medlemmar i en kultur 
antingen väljs in för att deras värderingar stämmer överens med kulturens befintliga 
normer eller så socialiseras de in i kulturen så att deras normer ändras till kulturens96. 
Scheins teori 97fokuserar på enhet, gemensamma värderingar och socialisering. I teorin 
(vilken får representera mittfåran i den organisationsteoretiska disciplinen) finns inte 
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mycket utrymme för, eller åtminstone inte så mycket fokus på, individens möjligheter 
att påverka kulturen eller att omförhandla dominerande betydelser. 

I Jacobsen/Thorsviks grundlitteratur i organisationsteori Hur moderna organisationer 
fungerar98 ägnas stort fokus åt fördelarna med att ha en god organisationskultur och hur 
denna kan skapas. Fyra anledningar beskrivs varför det är relevant att studera 
organisationskultur; ”organisationskultur kan vara en viktig faktor för framgång”, 
”organisationskultur kan fungera som styrmedel”, ”organisationskultur kan modifiera 
effekten av organisationsstruktur”, samt ”organisationskultur kan skapa gemenskap och 
bygga identitet”99. Det blir i detta exempel tydligt hur organisationsteorin har ett starkt 
fokus på hur man skapar effektivitet i företaget genom att skapa organisationskultur. 

Organisationsteoretikern Mats Alvesson har i Understanding Organizational Culture100

en mer nyanserad och bred kulturdefinition. Han menar att organisationskultur handlar 
om såväl gemensam mening som symbolik, berättelser, myter, ritualer och hur man 
tolkar dessa utifrån gruppen man tillhör101. Alvesson ser dessutom hur kulturen kan 
innehålla både gemensamma delar och konflikter och mångtydigheter. Han är dock 
noga med att påpeka att man inte ska överdriva mångtydighet. Där det finns 
inkonsekvens och motsägelser i en organisation finns det oftast gemensamma kulturella 
föreställningar som reglerar dessa. Han säger vidare att om det föreligger extrem 
mångtydighet så finns det ingen organisation i kulturell mening.102 Alvesson har således 
svårt att hantera avvikelser och variation, åtminstone i kulturens mest fundamentala 
delar. Alvesson vill också nyansera förenklade bilder av ”kulturstyrning” där ledningen 
med några enkla knapptryckningar förändrar organisationen önskad riktning. Just 
förändringsarbete med hjälp av kultur är dock hans huvudfokus och han menar att det är 
både möjligt och lämpligt att använda sig av kultur i förändringsarbete. Men det måste 
finnas en mottaglighet nedifrån för att detta ska fungera, menar Alvesson.103

Socialantropologen Susan Wright skriver i sin genomgång Anthropology of 
Organizations att antropologer är kritiska mot sin disciplins tidigare syn på kultur som 
antingen en checklista av ytliga drag hos en fastslagen grupp individer eller som djupare 
gemensamma betydelser104. I grunden fanns ett antagande om gemensam mening utan 
att fråga huruvida den verkligen var delad, till hur stor del, av vilka, och varför.

För att visa disciplinens särdrag i förhållande till andra som studerar organisationskultur 
summerar antropologen Tomoko Hamada (i Antropological Perspectives on 
Organizational Culture) antropologers syn på organisationer: Organisation är ett socio-
kulturellt system inbäddat i ett större socio-kulturellt system. Ledningskulturen i en 
organisation är inte nödvändigtvis organisationskulturen. Organisationslivet är mer
flytande än fast. Värderingar är ofta undermedvetna men påverkar ändå medlemmars 
beteende. Därför måste vi inte bara titta på vad som händer utan också vad det betyder. 
Händelser och processer i organisationer är ofta otydliga eller mångtydiga. Allianser av 
medlemmar i en organisation innebär inte nödvändigtvis att de är integrerade vad gäller 
värderingar och föreställningar. Samma händelse kan betyda olika saker för olika 
personer. Människor skapar, omtolkar och manipulerar symboler och betydelser för att 
skapa kontroll och förutsägbarhet över fenomen i organisationen. Organisationer är 
fyllda av inre motsägelser, konflikter och parodier.105
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Jag har föreslagit att jämförelsen mellan Garstens och Kundas användning av 
kulturbegreppet i sina studier visat på skillnader mellan socialantropologin och 
organisationsteorin. Inom organisationsteorin anses ledningen skapa och styr även 
innehållet i kulturen, individer integreras, kulturen formar individer i rörelsen uppifrån-
och-ned, individer är till största del passiva, fokus ligger på makt o struktur, kultur anses 
relativt stabil, homogen och avgränsad, även om den kan delas upp i högsta ledningen 
och övriga organisationen, samt att åtskillnad mellan formella kulturen och kulturen kan 
vara otydlig. Inom socialantropologin är det ledningen som anses skapa ramen medan
individen tolkar innehållet, individer känner samhörighet men fullständig integration 
och homogenisering är det aldrig frågan om, det anses vara en dubbelriktad påverkan
mellan individ och kultur, individerna anses vara aktiva, fokus ligger på tolkning och 
betydelser, kultur anses ofta vara svåravgränsat, heterogent, och det görs en tydligare
åtskillnad mellan formell kultur och kulturen. De teoretiska utblickarna i de båda 
disciplinerna i detta kapitel bekräftar mina förslag i analysen av Garsten och Kunda. 

5.3.3.6  Analys enligt Martins tre perspektiv

Tidigare presenterades Martins tre teoretiska perspektiv på organisationskultur. Det går 
att se perspektiven (integration-differentiering-fragmentering) som en skala av hur 
enhetlig man antar ett en kultur är, med ett antal tillhörande antagande om kultur. En 
återkopplande sammanfattning behövs. Integrationsperspektivet ser organisationskultur 
som något gemensamt och avgränsat, som sprids ifrån ledningen. Avvikelser och 
förändring inom kulturen är svårförklarade. Differentieringsperspektivet ser 
organisationen innehålla ett antal olikartade delkulturer. I differentieringsperspektivet 
finns ofta inkluderat en maktanalys som behandlar de olika delkulturernas inbördes 
förhållanden och hur mycket inflytande de har på varandra och på hela organisationen. 
Förändring av kulturen beror på tryck från kulturens omgivning, och inte som i 
integrationsperspektivet på ledningens inflytande. Fragmenteringsperspektivet sätter 
variationen i fokus. Kultur innebär inte enhet utan en mångfald av tolkningar. 
Organisationens gränser är ofta oklara. Organisationerna ses präglade av distans snarare 
än närhet, otydlighet och variation snarare än enhet. Kultur är ett ofullständigt delat 
system, en delad referensram eller en delad uppfattning om relevanta frågor. 

Efter undersökningen av Kundas och Garstens studier och mina slutsatser angående 
deras respektive disciplinerna går det att se att organisationsteorin som disciplin ligger 
något närmare integrationsperspektivet än socialantropologin, och att socialantropologin 
som disciplin ligger något närmare det fragmentariska perspektivet än 
organisationsteorin. Det går givetvis inte att placera in en hel disciplin, med hela dess 
bredd och variationer mellan olika forskare och studier, i ett och samma perspektiv. 
Däremot kan det antas, menar jag, att organisationsteorin generellt ligger ”vänster” om 
socialantropologin på perspektivskalan integration-differentiering-fragmentering. Som 
exempel kan nämnas hur avvikelser och variation förklaras. Kunda använder 
förklaringar och beskrivningar av avvikelser som låter kulturen behålla sin enhet, medan 
Garsten låter avvikelserna finnas som en del av kulturen. Således lutar Kunda åt 
integrationsperspektivet och Garsten mer åt differentiering eller 
fragmenteringsperspektiven. Ett annat exempel är att Kunda fokuserar på maktaspekter, 
och där lutar åt differentieringsperspektivet, medan Garsten fokuserar på mångfald av 



31

tolkningar och därför lutar åt det fragmentariska perspektivet. Ett tredje exempel är 
synen på förändring. Kunda ser förändring av kulturen som beroende av ledningens 
inflytande, och lutar där åt integrationsperspektivet. Garsten ser förändring av kulturen 
som även beroende av organisationens omgivning (såsom när behovet av gemensam 
kultur ökar med de kulturella olikheterna i de anställdas bakgrund) och lutar därför här 
åt differentieringsperspektivet. 

5.4 Fokusområde 3: Varför kultur?

I detta - det tredje och sista - fokusområdet i denna studie undersöks och kommenteras
Garstens och Kundas forskningssyften. 

5.4.1 Uttalat syfte hos Garsten

”Here was a locally situated expression of interconnected distant places – an American 
company, bringing in a package of technology, ideas and values, and addressing a Swedish 
marketplace._ _ _ Anticipating that doing fieldwork and writing the ethnography of an 
organization where sociality to a large degree escapes being pinned down in particular 
territories, and where change is an integral part of organizing, I could not resist taking the 
bite.”106

Garsten beskriver, något skämtsamt, om varför hon valde att göra en studie om 
organisationskultur på Apple. Hon talar om lockelsen (och utmaningen) av att studera 
en kultur som befinner sig på flera separata platser i ett antal olika länder och som har 
förändring som ett bestående inslag. Internationella företag såsom Apple erbjuder en 
arena för att studera globalisering107, vilket är ett uttalat intresse hos Garsten. Hon 
grundar sitt tänkande bland annat på Hannerz teori om globalisering och ”kulturell 
kreolisering”. Han menar att trots synbar enkelriktad kulturell likriktning i 
globaliseringen sker alltid en tolkning av den mottagande kulturen, och det som ser ut 
som en överföring av kultur är egentligen mest en överföring av yttre attribut. De gamla 
kulturella värdena lyckas ofta hantera och införliva de nya attributen i kulturen – nu
med delvis nya betydelser108. 

”My intention, however, is to convey a sense of the lived-in experience as it may occur at a 
particular point in time, suggesting that there is indeed a contingency and situatedness about 
events about events and behaviors._ _ _ I wish to situate Apple in the tension zone of past and 
future, where representations of past serve together with future visions to construct the 
narrative of the present.”109

Garsten noterar att tidigare har socialantropologin intresserat sig för organisationskultur 
mest på makronivån, det vill säga organisationsstruktur och nationalitet, och 
problematiserat nationalitetens betydelse i internationella organisationer, eller 
organisationens stabilitet i relation till en föränderlig personaluppsättning och 
omvärld110. Hennes intresse, påpekar hon, är dock lägre ner i strukturen; på individer 
och de kluster av betydelser som skapas i den social interaktion.111

Sammanfattningsvis studerar Garsten Apple av några olika anledningar. I brett 
perspektiv vill hon presentera en etnografi för att ge kunskap till disciplinen. Dels 
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specifik kunskap om kulturen Apple, dels generell kunskap om människans relation till 
kulturen och hur mening skapas i social interaktion. I synnerhet vill hon studera hur 
denna meningsproduktion fungerar i ett transnationellt perspektiv mellan kärnan och 
periferin, och hur olika grupperingar i kulturen med olika bakgrundskulturer tar emot 
och tolkar dessa transnationella meningsflöden. 

5.4.2 Uttalat syfte hos Kunda

Även Kunda vill ge oss en etnografisk bild av en kultur isolerad i tiden. I bästa fall vill 
han också att hans etnografi ska ge oss generaliserbara sanningar om människan 
oberoende av den kultur som studeras. 

”This is the fate of ethnography – and perhaps its mission – to become, with time, a cultural 
history of ways of life that have passed from the world._ _ _ But, at its best, ethnography is 
more ambitious: it also aspires to expose, touch and formulate truths about the human 
condition, truths that are valid and meaningful beyond specific times and places, that speak to 
our present and future.”112

Mer specifikt är det Kundas syfte att studera, förklara och utvärdera “verkligheten 
bakom retoriken om företagskultur”, där han anser att ett mer nyktert, balanserat och 
skeptiskt perspektiv behövs.113 Han är kritisk till normativ kontroll, eller snarare kritisk 
mot teorin om normativ kontroll. Han är också kritisk till försök från olika 
företagsledningar att förverkliga normativ kontroll, det vill säga att använda kultur som 
styrmedel för att kontrollera medlemmarna. 

”In sum, the recent popularity of the idea of strong corporate culture may be seen as the 
culmination of a pronounced historical trend in managerial ideology and practice toward forms 
of normative control._ _ _ More than ever, domains of the self once considered private come 
under corporate scrutiny and regulation. _ _ _ Thus, understanding the practical consequences 
of the ideology of normative control in bureaucratic settings becomes a matter of acute 
importance.”114

De praktiska konsekvenserna Kunda finner tycker han inte om. Han bekräftar den 
normativa kontrollens kulturskapande effektivitet ekonomiskt (som nämnts tidigare), 
men kritiserar samtidigt de mänskliga och sociala konsekvenserna. Han ser Techs kultur 
som ett subtilt maktsystem som begränsar individernas frihet och självständighet, trots 
eller kanske tack vare vissa lockande fördelar; en ”kulturfälla”. 

Kunda är dessutom orolig för att de värderingar och föreställningar som finns i denna 
och andra företagskulturer skall spilla över och förändra samhällskulturen negativt. Han 
talar överlag genom hela sin studie inget om hur individens ”bakgrundskultur” påverkar 
eller stöder individen i organisationskulturen och hur denna hanterar och tolkar 
villkoren där. Han visar med detta en syn på individen i organisationen som passiv, 
dålig på att hantera konflikter mellan olika kulturer denne deltar i. Individen för Kunda 
är lättpåverkad vilket leder till att han ser på hela det omgivande samhället som 
lättpåverkat av organisationskulturen115.

Sammanfattningsvis studerar Kunda Tech av olika anledningar. I ett brett perspektiv vill 
han beskriva en kultur inifrån och hoppas detta kan ge generaliserbara kunskaper om 
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människan. Mer specifikt är det hans syfte att studera försök till normativ kontroll, då 
han är kritisk till både teorin och de mänskliga sociala konsekvenserna både inom och 
utom organisationen. 

5.4.3 Jämförelse och analys

Både Kunda och Garsten vill i ett bredare kulturstudieperspektiv skildra vad som brukar 
benämnas ”the ethnographic present”, en etnografisk ögonblicksbild, för att både ge 
detaljkunskap om en specifik kultur i en specifik tid, och generell kunskap om 
människan och kulturens villkor. Däremot, och mer intressant, skiljer de sig åt när de 
specificerar sina studiesyften noggrannare. Det smalare syftet för Garsten är att studera 
meningsprocesser i en transnationell organisationskultur, och för Kunda att studera 
normativ kontroll, retoriken bakom, och dess konsekvenser. 

I Garstens studie går det tydligt att se att hon uppfyller både sitt breda och smalare syfte. 
Hon har en infallsvinkel där hon är nyfiken på hur kulturen fungerar och hur människor
fungerar i och förhåller sig till densamma. Nog kan man finna generell kunskap om 
människan och om kultur i även Kundas studie, men det är framförallt 
organisation(skultur)ens enkelriktade effekt på människan han avser studera, och i 
mindre utsträckning hur människan fungerar i förhållande till sin kultur, i enlighet med 
hans smalare syfte. Kunda studerar konsekvenserna av en viss kultur istället för kultur 
som sådan, vilket leder till hans kritik av normativ kontroll. 

En intressant poäng här är att även om Kunda är kritisk till normativ kontroll, så är det 
fortfarande normativ kontroll som är hans studiesyfte och därmed studiefokus – vilket 
innebär att han ser på kultur till stor del som övriga organisationsteorin. Han distanserar 
sig från teorier om, eller användandet av, normativ kontroll inom organisationsteorin, 
men samtidigt bekräftar han sin tillhörighet till disciplinen i sitt användande av 
kulturbegreppet. 

Ett annat sätt att uttrycka skillnaden i forskningssyfte mellan Garsten och Kunda skulle 
kunna vara att se kultur som mål eller medel i forskningen. Det kan påstås att Garsten 
har kultur som mål, då hon studerar kultur just för att studera kultur, och att Kunda har 
kultur som medel, då han studerar kultur för att kritisera försök till normativ kontroll. 

Garsten beskriver kulturen som det fungerar, medan Kunda uttalar sig om kulturen som 
något bra eller dåligt. Kunda har där en tendens till att vara med normativ än Garsten. 
Ingen av dem är uttalat normativ i sitt syfte. De säger sig inte ha som mål att utforska 
hur man bör arbeta med organisationskultur inom organisationen och argumenterar inte 
i denna fråga under studiens gång. Däremot kommer Kunda fram till något som liknar 
en normativ slutsats; att organisationer ska vara försiktiga med att använda sig av 
normativ kontroll på grund av dess konsekvenser för medlemmarna och eventuellt för
omgivningen. Organisationsteoretikern studerar den enskilda organisationen för att lära 
hur man kan eller bör göra generellt i organisation och hur organisationer fungerar, 
medan socialantropologen studerar den enskilda organisationen för att lära om 
människan som kulturell varelse generellt och om människans villkor.
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Edelmans historieskrivning i början av denna uppsats säger att de båda disciplinerna 
gick skilda vägar då antropologin övergav vetenskapens värdeneutralitet, medan
organisationsteorin höll fast vid denna. Efter detta kapitel måste detta påstående 
nyanseras litegrann. Det ser i ett första anblick ut att vara precis tvärt om idag. Men ett 
försök till en lösning skulle kunna vara att se att disciplinerna är kritiska på olika nivåer. 
Kanske är det så att socialantropologin är mer kritisk i sin teori (som Edelman talar om) 
och organisationsteorin är mer kritisk och normativ i praktiken – i sina slutsatser (som 
jag talar om i detta kapitel). 

En ytterligare skillnad dem emellan är på integrationsområdet, mer specifikt hur 
integrationen inom organisationskulturen kan påverka samhällskulturen utanför, och 
vice versa. Kunda är uttalat orolig att integrationen av individerna på Tech ska vara så 
effektiv så att de negativa aspekterna av kulturen ska spilla över på samhället. Garsten 
har istället en syn där kulturen är mer integrerad i det omgivande samhället, och där 
påverkan är dubbelriktad, och kanske till och med större i riktningen från samhälle till 
organisation. 

Sammanfattningsvis verkar syftet i de respektive studierna till viss del vara kopplade till 
deras disciplintillhörigheter. Det finns både likheter och skillnader i deras uttalade 
syften. Bland skillnaderna är att Garsten har kultur som mål och Kunda har kultur som 
medel. Annorlunda uttryckt är Kunda mer normativ än Garsten i sitt syfte och i sin 
slutsats. Slutligen finns en skillnad i syftet angående hur de ser på integration och 
påverkan mellan organisationskultur och den omgivande samhällskulturen, där Kunda 
ser påverkan främst i riktningen organisation-samhälle och Garsten ser riktningen 
främst åt andra hållet.

5.5 Sammanfattande diskussion (och några reflektioner)

En avslutande kort sammanfattning kan behövas för att rekapitulera resultaten i denna 
litteraturstudie, mer specifikt vilka skillnader som gått att se mellan de båda 
disciplinerna. Ett återkommande tema är skillnaden på hur författarna ser på 
formell/informell kultur. Socialantropologen Garsten studerar i betydligt högre grad det 
informella livet (och har en högre grad av deltagande i sin observation) än 
organisationsteoretikern Kunda. Vidare tenderar Kunda att se på formell kultur som 
dokumenterad skriftlig kultur ifrån ledningen och informell kultur som uttalanden om 
den formella kulturen. Garsten lutar mer åt att se formell kultur som kultur ifrån kärnan 
och informell kultur som tolkningar av den formella kulturen. En synlig tendens är 
också att Kunda inte själv definierar kulturbegreppet, och inte skriver ut vilken kultur 
han anser finns i organisationen. Ur Garstens perspektiv talar Kunda i princip bara om 
den formella kulturen. Vidare tendera Kundas organisationsteoretiska studie att i något 
högre grad än Garstens socialantropologiska studie att se organisationskultur som något 
stabilt, homogent och med tydliga gränser. I synen på individen ser Kunda makt och 
strukturer, medan Garsten ser möjligheter till strategi och omtolkningar. Garstens 
individ är mer aktiv än Kundas. Vad gäller integration så ser Kunda det som en självklar 
del av, och kanske en förutsättning för, kultur. Garsten ser på integration som ett 
pågående och alltid ofullständigt projekt. Angående deras forskningssyfte har Garsten 
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kultur som mål och Kunda har kultur som medel. Kunda tenderar vara mer normativ än 
Garsten i sitt syfte och i sin slutsats. 

Trots, eller kanske tack vare, stora likheter mellan de två studierna i två olika discipliner 
har några grundläggande skillnader utkristalliserat sig på ett par områden. På 
metodområdet finns skillnader angående det informella i kulturen, angående 
kulturbegreppet finns skillnader i synen på variation, förändring och gränser, studierna 
fokuserar olika på makt respektive mening, och slutligen finns skillnader i syfte vad 
gäller graden av hur normativt syftet är. Stöd har funnits i denna studie för att anta att 
dessa skillnader beror på deras respektive disciplintillhörighet. Några reflektioner, ur ett 
socialantropologiskt perspektiv, är på sin plats efter detta konstaterande. 

Det kan efter avslutad undersökning konstateras att syften och val av organisationer 
bekräftar varandra till stor del. Detta är synligt hos både Kunda och Garsten. De har 
båda valt en organisation som ska kunna motsvara syftet med studien. Hur syfte, val av 
organisation och resultat är interrelaterade är en fråga för någon annan uppsats. Dock 
kan vi här och nu konstatera att skillnader i syfte inte ensamt skapar skillnaderna i 
resultatet, eftersom det tidigare visats att resultatet i studierna till del avgörs av deras 
respektive disciplintillhörighet. Kanske kan sammanhanget enklast beskrivas så att 
disciplinen påverkar syfte och resultat, medan syftet i sin tur påverkar valet av studerad 
organisation. En intressant reflektion är att organisationskulturerna på Tech och Apple 
de facto mycket väl kan vara väldigt snarlika varandra. Denna tanke är inte så 
revolutionerande i sig; de är två mycket liknande företag till syfte, inriktning, karaktär 
och struktur, som båda satsar mycket på inre kulturskapande åtgärder, dessutom med 
liknande metoder och med innehåll som påminner om varandra. Allt detta torde göra 
sannolikheten för snarlika kulturer i de båda organisationerna hög. Möjligen förhåller 
det sig alltså så att de båda organisationskulturerna är lika, men att Garsten och Kunda 
beskriver dem olika, på grund av deras respektive disciplintillhörighet. 

En annan reflektion är att det kanske finns en koppling mellan skillnad i metod och 
skillnad i syn på kultur. Det går att tänka sig att skillnaden i graden av deltagande kan 
vara en förklaring (eller åtminstone vara kopplat) till varför Garsten ser individuella
strategier och tolkningar där Kunda bara ser individuell frustration och låsningar.
Garsten umgås i stor utsträckning socialt och kan där se individuella och kollektiva 
uttryck för hur man kan förhålla sig till ”kulturen”. Kunda å andra sidan studerar endast 
individerna under arbetstid på arbetsplatsen, och ser därför endast det beteende som i 
högst utsträckning passar in i ”kulturen” och ledningens önskningar. 

När Kunda ser kulturens negativa konsekvenser för individerna, och att kulturens 
inflytande på individerna inte kan undflys (och därför också betraktas som något dåligt) 
blir kulturen som sådan något dåligt för Kunda på just detta område. Att betrakta kultur 
som något bra eller dåligt är sannolikt en aktivitet förbehållet organisationsteoretiker. 
De flesta antropologer känner nog inte igen sig, eftersom de brukar betrakta kultur som 
något som alltid existerar för individen och som alltid påverkar individen. Här 
synliggörs en grundläggande skillnad mellan Kunda och Garsten. Kunda har 
organisation som studieobjekt och vill veta hur organisationer fungerar och Garsten har 
människan som studieobjekt och vill veta hur kultur fungerar. Kunda har därför större 
utrymme att kritisera hur människor påverkas i en viss vald kultur-situation i 
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organisationen medan Garsten utgår från organisationen som kultur och hur människor 
agerar och relaterar till denna. Annorlunda uttryckt lutar Garsten åt att betrakta 
organisationen som en kultur, medan Kunda ser organisationen som innehavare av en 
(formbar) kultur. Eftersom kulturen är formbar är den också kritiserbar, ur Kundas 
perspektiv. Intressant är också att trots sin kritik mot normativ kontroll så bekräftar han 
till viss del att det är möjligt att påverka beteenden genom kulturskapande åtgärder.  

Efter sammanfattningen med tillhörande reflektioner vill jag återkoppla till 
frågeställningen i denna studie. Jag frågade mig om det fanns någon väsentlig skillnad 
mellan antropologisk och organisationsteoretisk forskning på området 
”organisationskultur”, vad gäller metod, kulturbegrepp och forskningssyfte i två 
undersökta fallstudier. Svaret på detta är ja, enligt sammanfattningen ovan. Denna 
studie bär sin relevans i just detta svar. Kunskapen att organisationskultur inte betyder 
samma sak i två olika discipliner är värdefull i sig, vare sig man är verksam inom 
organisationsteorin eller socialantropologin eller står utanför båda dessa, så att man vet 
vad det är man läser.

Vad gäller mitt syfte, att bidra med vetenskapsteoretisk kunskap om hur den 
organisationsteoretiska disciplinen förhåller sig till den socialantropologiska på 
området organisationskultur, anser jag det uppfyllt också. Mitt smalare syfte, att ur ett 
antropologiskt perspektiv utreda eventuella skillnader och sammanfatta vilka lärdomar 
de båda disciplinerna har att ge varandra, avser jag försöka uppfylla med följande 
diskussion. 

Enligt diskussionen ovan har organisationsteorin några saker att lära av 
socialantropologin. I en etnografi är det ur socialantropologisk mening viktigt att ta ett 
vitt grepp om den kultur man studerar, inklusive sociala delar. Vi har i denna 
undersökning sett skillnaden det gör i att utesluta det informella livet ur fältarbetet. 
Vidare kan organisationsteorin lära av socialantropologin att kultur är något mer 
djupgående och ibland outtalat eller omedvetet (i individen) och svårförändrat (både
vad gäller samhällskulturen och organisationskulturen). Kultur är något mer komplext 
med olika kulturer som skär genom varandra, med motstånd, strategier och 
heterogenitet, än vad ”kulturskapande åtgärder” uppifrån kan rå på. 

En lika relevant fråga är vad socialantropologin kan lära av organisationsteorin. En 
lärdom socialantropologin kan dra är att det faktiskt finns en sammanhängande kultur i 
organisationer. Visst kan man ifrågasätta och problematisera alltför enkla 
kulturbegrepp, vilket socialantropologin länge varit bra på. Men det kan fortfarande 
finnas en gemensam kultur i organisationer, kanske en minsta gemensamma nämnares 
kultur. Jag anser att det är antropologins första (men inte nödvändigtvis främsta) uppgift 
att leta efter denna enhet, och ställa frågan vad som är gemensamt och vad som är 
generellt. Även om inte individerna blir assimilerade i den uttalade ”kulturen” inom 
organisationen, och även om inte organisationskulturen skapar våra mest fundamentala 
värderingar och föreställningar utan kanske snarare ligger på ytan och skapar 
gemensamma värderingar och föreställningar och meningar just i den praxis som utförs 
i organisationen och just i de formella och informella regelsystem som finns i 
organisationen. Detta för att disciplinen skall fortsätta vara relevant, men också för att 
ingen annan gör jobbet. 
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Vissa antropologer menar vidare att man måste skilja på organisations- och 
ledarskapsforskares kulturbegrepp och antropologers, eftersom ”kultur” inte ska
användas för att manipuleras eller för att effektivisera organisationer.116 Detta är en 
relevant poäng, men den attityden riskerar att stänga ute antropologer ifrån 
organisationsområdet. Organisationsteorin, inte minst Kunda, kan inspirera 
socialantropologin att organisationer inklusive företag är relevanta arenor att studera 
kultur på, utan att forskaren av nödvändighet ”säljer sig” till effektivitetsivrande 
företagsledningar. Kanske skulle man kunna kombinera Kundas analys av individernas 
inre konflikter med Garstens fokus på tolkningar och strategier, för att svara på frågan -
hur styrs människors förståelse, beteende och tolkningar av en organisations formella 
krav?

Edelman pekar just på bristen på empirisk forskning på hur kulturmöten sker i 
arbetslivet. Det finns gott om statistiskt material om exempelvis diskriminering, men 
kvalitativ forskning om mötena där siffrorna i statistiken skapas är en bristvara. För 
framtiden föreslår Edelman antropologiska studier av hierarkier och informell 
klassificering och förutsättningar för avancemang på arbetsplatsen. Hon menar att 
frågan hur vissa diskurser kommer att bli bestämmande under vissa sociala och 
ekonomiska situationer måste ställas. Denna forskning har till stor del bestått av 
sociologiska statistiska undersökningar. Det är hög tid, menar Edelman, att 
antropologisk forskning lägger större vikt vid hur dessa förändringar förhåller sig till 
vidare samhälliga mönster.117 Det går att ana en kritik mot antropologins vägval hos 
Edelman. Jag håller med till viss del angående de historiska vägval som disciplinen har 
gjort (och som avhandlats tidigare) men inte i hennes närmast sociologiska vurm för 
studier av maktstrukturer eller för ”användbar” antropologisk forskning på arbetets 
kulturer (givetvis inkluderande maktförhållanden på arbetsplatsen). 

Antropologen Hamada är optimistisk och beskriver en idealframtid där både 
organisationsteori och tillämpad antropologi arbetar för att göra organisationer såsom 
samhällsinstitutioner bättre118. Antropologen Laura Nader gjorde ett upprop till 
samtidens antropologer 1969, att studera de som har makten istället för de som utsätts 
för den119. Hennes upprop ledde till ett nytt fält inom antropologin, men är aktuellt än 
idag. Vi studerar fortfarande hellre exotiska eller förtryckta minoriteter istället för den 
uppenbara men osynliga makten framför våra ögon. Kulturerna i stora organisationer i 
samhället såsom förvaltningsmyndigheter, rättsväsende, stora företag och så vidare 
påverkar oss sannolikt i betydligt högre utsträckning än vad fjärran kulturer eller små 
subkulturer på hemmaplan gör. Vidare ser organisationsteoretikern Alvesson hur 
organisationskulturforskningen såväl som ledningspraktiken skulle vinna på att offra 
mindre uppmärksamhet på rena symboler och istället mer uppmärksamhet på 
arbetsprocesser och det vardagliga arbetslivets ramar, där ett kulturellt synsätt kan 
belysa viktiga aspekter på organisationslivet120. 

Jag tror det är dessa personer vi ska lyssna på, och det är här antropologer har störst 
existensberättigande, i studier av organisationskultur. Vi behöver inte skrapa hårt för att 
se informella normer och betydelser på en offentlig arbetsplats, inte trots att det finns 
formella strukturer och regelsystem, utan just därför att det finns formella system som 
måste följas. Vissa normer och regler följs (trots att den personliga moralen eller
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samhällskulturen inte erkänner dessa) och vissa följs inte (trots att individen vet att han 
”borde” följa den ur ett ledningsperspektiv) och dessa måste därför omtolkas och ges 
nya mer eller mindre kollektiva betydelser. Här finns ett område som kan gagna både 
socialantropologin som disciplin och de studerade organisationerna (och även samhället 
i stort då det rör sig om civila och offentliga organisationer eller stora privata), utan att 
disciplinen ”säljer sig” och förlorar integritet. Socialantropologin har förvisso, och ska 
ha, den kulturella människan som sitt främsta studieobjekt. Men detta kan, utan större 
konflikter, kombineras med studier av och viktiga lärdomar om den specifika 
organisationskulturen som studeras. Det är ingen brist på relevanta frågeställningar. Vad 
har socialantropologin att säga om enskilda organisationer, hur de fungerar och varför 
de fungerar som de gör? Vilka risker finns i olika typer av organisationer i relation till 
kultur? Hur kommer det sig att vissa organisationer kommit att leva sitt eget liv, 
självständigt och utan koppling till värderingar som finns i den omgivande 
samhällskulturen, trots återkommande kritik? Vad har socialantropologin att lära om hur 
människor kan gå in och ut ur en (förvisso relativt ”ytlig”) kultur och på så sätt dagligen 
omformulera vissa meningar och föreställningar fram och tillbaka. Vad, och på vilka 
nivåer, tar vi till oss i en organisationskultur och integrerar i oss själva och vad tar vi 
inte till oss?
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6. Vetenskapsteoretiska självreflektioner 

Jag vill nämna något om Garstens och Kundas studier är lika till struktur och innehåll, 
som konstaterats tidigare. De fokuserar båda på organisationskultur i ett 
högteknologiföretag. De använder sig båda av etnografisk metod. Företagen de studerar 
arbetar aktivt med ”organisationskultur”, ”corporate culture” eller “corporate 
philosophy”, hur man väljer att uttrycka det. Båda företagen har stort fokus på 
förändring. 

Det skulle kunna påstås att Kunda, med sin etnografiska metod och kritiska perspektiv, 
inte är representativ för organisationsteorins mittfåra. Detta är möjligen sant, men utgör 
inte någon allvarligare kritik mot denna studie. Tvärt om är det hans eventuella
avvikelse från mittfåran i organisationsteorin i riktning mot socialantropologin som ökar 
bevisvärdet i denna studie. Ju mer han liknar en socialantropolog, desto tydligare och 
säkrare blir de skillnader som denna studie presenterar. De stora likheterna dem emellan 
är inte så intressant för mig. Det intressanta och relevanta i studien är de skillnaderna 
som faktiskt finns, trots de stora tydliga likheterna. Likheterna blir till en styrka – en 
bakgrund att belysa skillnaderna emot. 

Då finns det en annan, mer substantiell, kritik ifråga om likheterna dem emellan –
nämligen att de inte är tillräckligt stora.  Det faktum att jag inte använder mig av samma
organisation i min jämförande studie är en nackdel för bevisvärdet. Det enda jag kan 
säga om detta är att denna lösning är den näst bästa. Två etnografier av mycket snarlika 
organisationer är nästan, men givetvis inte riktigt, lika bra som två etnografier av 
samma organisation, för att jämföra skillnaderna mellan forskarna och deras discipliner. 

En annan reflektion jag önskar presentera är den om ”organisationsteori” som begrepp. 
Jag har tidigare nämnt att organisationsteorin enligt min definition är en blandvetenskap 
av beteendevetenskap, ekonomi och ledarskapsteori. Begreppet ”organisationsteori” 
används rikligt av forskare, både de som placerar sig inom disciplinen och de som 
placerar sig vid sidan av. Dock varierar definitionen av begreppet, och vilka 
deldiscipliner som brukar räknas in. Jag menar att min definition med 
beteendevetenskap, ekonomi och ledarskapsteori motsvarar en kärna av de flesta 
förekommande definitionerna. 

Att bygga upp en studie på ett varierande som jag gjort är dock inget problem i 
vetenskapligt perspektiv, då jag tar ett vetenskapsteoretiskt ”helhetsgrepp” i min studie. 
Mitt syfte är inte att hävda saker om organisationsteorin (även om jag nu gör det). Mitt 
syfte är att gå ett steg till – och lära sig av hur organisationsteorin är beskaffad – och på 
så sätt öka kunskapen av hur man vetenskapligt kan forska vidare om 
organisationskultur, bland annat inom socialantropologin. 

Jag ska nämna ytterligare något om min konstruktion av organisationsteorin. Jag 
placerar in sociologin bland beteendevetenskapen – och därmed i organisationsteorin. 
Andra skulle säkert gjort annorlunda. Edelman verkar exempelvis ha svårt att bestämma 
vilken sida sociologin tillhör121. Jag förlägger även ledarskapsteori till 
organisationsteorin. Även om ledarskapslitteraturen inte (alltid) är akademisk och 
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därmed inte (alltid) tillhör organisationsteorin så tar den mycket av sina teorier och stoff 
därifrån122.
Jag väljer att förlägga sociologin och beteendevetenskapen, liksom ledarskapsteorin, till 
organisationsteorin, och därmed sätta antropologin själv, för att göra denna studie mer 
intressant och relevant för disciplinen. 

Kunda lutar sin studie främst på teorier från sociologer. Han är i övrigt mycket upptagen 
med ledarskapsteorier, vare sig han uppskattar dem eller inte. Dessutom gör han sin 
forskarstudie på ”Sloan School of Management”. Detta är anledningarna till att jag 
placerar honom i facket organisationsteoretiker. 

Så ett sista ”erkännande” innan avslut. De böcker jag valt att jämföra har ett par år på 
nacken. Detta spelar ingen roll vad gäller giltigheten i mina slutsatser. Dock är det 
negativt i ett dagsaktuellt perspektiv på vad som händer på organisationsstudier inom 
socialantropologin och andra discipliner. Mitt syfte är ju bland annat att undersöka goda 
vägar för antropologin att ta i ”framtiden”.  Risken är nu inte att mina diskussioner 
därför är felaktiga eller irrelevanta. Däremot finns risken att de är onödiga – att jag 
sparkar in öppna dörrar och kommer med gamla nyheter. Det är en risk jag får ta. Jag 
valde just dessa böcker för att de är så lika och därför lämpliga att använda i min 
jämförande studie, men också dels för att de representerar en tid då organisationskultur 
var på modet både i företag och i vetenskapen. Det är min förhoppning att mitt nedslag i 
denna tid kan vara nyttigt i en framtidsdiskussion av idag. 
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