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Sammanfattning 
Abstract 
 
This is an essay with anticipations to bring out knowledge about 
organisational culture for the interested reader or explorer of culture 
in organisations. Focus positions on ingredients that can be 
understood as fabricating organisational culture. The essay is, for 
example, about values, norms, ethics peoples characteristics, that 
shapes an organisation. In this area of expertise there are numerous 
categories of scientists and disciplines that do research on this theme. 
Therefor it exists a rather various collection of definitions of what 
organisational culture is, or can be. In the essay it becomes clear that 
this part of organisations theory don’t have homogeneously 
theoretically ancestors or a similar perspective on the world and it’s 
configuration. This essay shows example of ingredients in 
organisational culture and the author discusses accordingly to he’s 
opinion the meaning and function of different idioms and ingredients 
in de facto. 

Nyckelord 
Keyword 
Organisation, culture, symbols, characteristics, subgroup, values and 
ethics 

 



 

Upphovsrätt 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess 
framtida ersättare – under en längre tid från 
publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och 
en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt 
bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 
forskning och för undervisning. Överföring av 
upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 
detta tillstånd. All annan användning av dokumentet 
kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera 
äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det 
lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli 
nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed 
kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna 
sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller 
presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som 
är kränkande för upphovsmannens litterära eller 
konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University 
Electronic Press se förlagets hemsida 
http://www.ep.liu.se/ 



 

Förord 
Under magisteråret har intentionen varit att skriva om 
organisationskultur. Jag började hösten med att söka intressenter 
i form av organisationer som ville få en chans att kunna 
medverka i en studie av deras organisationskultur. Jag var 
intresserad av skillnaden mellan äldre och nyanställdas syn på 
befintlig kultur. Detta ämnade jag kombinera med uttalad kultur 
från organisationsledningens sida och upplevd kultur hos övriga 
medlemmar. Jag ville även se hur samspelet med omvärlden 
påverkade kulturen. Dessvärre retirerade de intresserade 
organisationerna i sista minuten på grund av olika orsaker. 
Därmed yppade sig det faktum att den inriktningen 
omöjliggjordes. Jag ändrade då fokus och lade mitt engagemang 
på att förstå problematik som existerar i ämnet 
organisationskultur. Detta resulterade i denna litteraturstudie, I 
kulturens tecken, - budskap om organisationskultur.  
 
Uppskattning riktar jag till min familj, tack för tålamodet ni haft 
och kärleken ni ger mig. Under magisteråret har jag träffat många 
intressanta människor, Jag vill tacka studiekamraten Dino för 
filosofiska diskussioner och ”batteriladdande” aktiviteter. Tack 
riktar jag även till min handledare Jan Lindwall som jag diskuterat 
uppsatsen och annat med under magisteråret. 
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Inledning 
Denna magisteruppsats är skriven med tanke på att föra fram 
budskap om organisationskultur. Vi kommer senare att se vad 
dessa budskap är och hur de kan uppfattas. Bakgrunden till 
magisteruppsatsens inriktning kan sägas ha med mitt intresse för 
hur organisationer fungerar. Jag är speciellt intresserad av de 
faktorer som påverkar organisationen som kan påstås vara dolda 
för omvärlden till viss del. Det handlar exempelvis om 
värderingar, normer uttalade och dolda inom det vardagliga livet 
i organisationen. Mitt personliga intresse för organisationskultur 
kan sammanfattas av min historiska tillbakablick på egen 
arbetslivserfarenhet. Jag började fundera varför de olika 
arbetsplatser jag tjänstgjort vid opererat på det sätt som de gjort. 
Utan att gå in på detaljer så har jag kommit till lärdom om hur 
arbetsplatser med olika arbetsuppdrag skiljer sig från varandra 
vad gäller värderingar, personalens handlingsutrymme, lösningar 
på problem etcetera. Även bilden av vad som förefaller vara ett 
riktigt tänkande och hur man som medlem av en organisation ser 
på, och tolkar, omvärlden är differentierad. Vad jag åstadkommit 
med denna typ av funderingar, främst under den tid jag skrivit på 
uppsatsen är ett ”know-how” för att förstå en organisations inre 
liv. Något som budskap om organisationskultur bidrar med. 
Hofstede uttrycker organisationskulturens ”ursprung” med hjälp 
av ett citat hämtat från Peters och Waterman ”In search of 
excellence”. 
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Termen ”organizational culture” (organisationskultur) 
dök först upp i den engelskspråkiga litteraturen och då 
vid mitten på 1900-talet. 1970 kom det synonyma, men 
ändock nya, uttrycket ”corporate culture”.1  
 

Termen blev känd som nydanande ”verktyg” för 
organisationsarbete. 
 

Undantagslöst visade det sig att en kulturs dominans och 
sammanhållning var en avgörande egenskap hos företag 
som utmärkte sig. Dessutom gällde, att ju starkare den 
kulturen var och ju mer inriktad på marknaden den var, 
desto mindre var behovet av policyhandböcker, 
organisationsscheman och detaljerade procedurer och 
regler. I dessa företag vet människor långt nere på 
verkstadsgolven vad de ska göra i de flesta situationer 
därför att de få styrande värderingarna är glasklara.2 

 
Några faktorer som visar tecken på det ökade intresset för 
kulturfrågor är att världen har ”krympt”, och det ökade 
internationella utbytet mellan länder har medfört 
flerdimensionella perspektiv utifrån erfarenheter av olika 
kulturer. Befolkningsomflyttningar och invandring gör att allt fler 
människor kommer i kontakt med andra kulturer. Sverige kan 
idag ses, i många avseenden, som ett mångkulturellt samhälle. En 
annan faktor som tycks bidra till sökandet efter det bästa i andra 

                                                           
1Hofstede Gert, Organisationer och kulturer – om interkulturell 
förståelse, (Lund 1991) s. 223 
2Ibid 
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kulturer, är det ökade kravet på snabb omställbarhet och 
förmåga att kunna hantera komplexa och turbulenta situationer 
och miljöer.3 Intresset för kultur i organisationer kan sägas 
uppkommit i samband med en period av krav på snabba 
omställningar.4 Forsknings-dynamiken i organisationsläran 
fullkomligen sprudlar av nya ansatser skriver Stefan Hammarén, 
som undervisat och forskat vid Helsingfors universitet i ämnet 
organisation. Problematiken, uttrycker han, är att det närmast i 
enkom bringar enkla lösningar på ledarskapsfilofi, i exempelvis 
en stegmodell, för att förändra ett mindre effektivt 
företag/organisation till en konkurrenskraftig lönsamhet.5  
 
Vad förknippas eller rättare sagt liknas en organisation och dess 
kultur med (metaforer och symboler)? Kan organisationen forma 
sin egen kultur? Jag hävdar att det går emedan viss litteratur går 
emot detta resonemang. Om den går att påverka borde det också 
gå att forma kulturen efter eget behov (organisationens) så att 
säga. Om den inte går att påverka tror jag att detta innebär att 
den är statisk och oföränderlig, vilket jag tror skulle innebära helt 
olikt samhälle och arbetsklimat än det vi ser som verkligt. Lever 
organisationen sitt eget liv? Finns där en inneboende kraft/kultur 
oavsett vem som arbetar under given tid? Vad bygger en 
organisation på för värden, normer etcetera. och vad har detta 
för effekt på organisationen. Dessa är tankar som är intressanta 

                                                           
3Andersson, Curt, “Organisationsteori”, ( Lund 1994) s. 109f 
4Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, Organisationsteori: kultur, struktur, 
processer, (Malmö 1999) s. 139 
5Hammarén, Stefan, Organisationslära, (Lund 1997) s. 115 
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att studera. Med detta avstamp leder jag in dig vidare in i 
uppsatsen med hyst hopp om en god läsning och upplägg för 
fräscha kunskaper. 

Syfte  
Syftet med denna magisteruppsats är att för, utöver mig själv, 
skapa en insikt hos läsaren i vad begreppet organisationskultur 
betyder, vad organisationskultur består av och vad som påverkar 
densamma. 
 
Den vetenskapliga relevansen eller uppsatsens intention är att ge 
den som intresserat sig för organisationsforskning, främst inom 
temat organisationskultur, en förberedande förståelse för 
problematiken angående organisationskulturens olika 
definitioner. Detta innebär att när denna uppsats är studerad så 
ska läsaren kunna gå vidare i sin efterforskning och ta ställning 
till och reflektera kring vad denne bör tänka på när det gäller att 
studera organisationskultur. På detta sätt kan målgruppen för 
denna uppsats sägas vara intressenter för området 
organisationskultur. Vidare är avsikten att belysa och 
konkretisera begreppet organisationskultur. Mina ambitioner är 
att när budskapet om organisation är redovisad se om/hur det är 
möjligt att betrakta kultur på andra sätt, vilket framställs i 
konklusionen. 
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Frågeställning och Problemställning 
Vilka budskap finns för att förklara 
organisationskulturdefinitioner? 
Hur förklaras det som en kultur påstås bestå av? 
Kan det hävdas att organisationskultur finns, i såfall som ett 
medvetet eller omedvetet faktum?  
Präglar definitioner det som skall studeras, eller präglas 
definitioner av det som skall studeras i en organisationskultur?  
Vad förknippas eller rättare sagt liknas en organisation och dess 
kultur med? 

Metod 
Fokus ligger på enheter som ingår i begreppet 
organisationskultur, såsom värderingar, förhållningar, normer, 
etik med flera som yttras innehålla i en kultur. Metoden är 
baserad på litteraturstudier. Jag har valt att efterforska texter som 
på ett eller annat sätt berör begreppet organisationskultur. 
Författares texter som figurerar i uppsatsen gestaltas 
sammanhängande, vilket speciellt uppdagas under rubriken 
”budskap om organisationskultur”. Detta har jag valt då jag anser 
att förfaringssättet ger budskap från författare som helheter 
fördelar, en möjlighet att berätta ”sitt”.  
 
Göran Bergström och Kristina Boréus tar i boken Textens mening 
och makt upp vad som menas med text i diskurs och kontext. De 
skriver att, texter förekommer i sammanhang, i kontexter. De 
förekommer också i samband med vad som kallas för diskurs. 
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Text är en skriftlig produkt, de är inte bilder, inte tal. Texter är 
koherenta vilket innebär att de hålls ihop av ett visst ämne. De är 
kommunikativa, det innebär att de har ett budskap att förmedla. 
När de läses av en person med nödvändiga kunskaper i språket 
får de en betydelse. Med diskurs avser författarna en uppsättning 
utsagor, talade eller skrivna, i ett bestämt socialt sammanhang. 
Kontext är den miljö i vilken diskursen finns.6 Därutöver 
ansluter jag mig till yttrandet att, enskilda texter och deltexter 
bara kan förstås när de förbinds med en kontext.7 
 
Genom valet av metod synliggörs också en del av syftet:, att 
åskådliggöra och analysera det som berör begreppet 
organisationskultur och vad som uttrycks i framkommen 
litteratur. Med hjälp av dessa texter växer ett resonemang 
gällande definitionen av organisationskultur fram, innehåll av 
begreppet organisationskultur ”benas” upp. Detta medför 
därmed att jag använder mig av ett diskursanalytiska grepp för att 
jämföra och lyfta fram de uppgifter som framkommit. Uppsatsen 
har, som tidigare nämnts, en litteraturstudie som underlag, och 
metoden vilket jag benämner, ”en kontextuell diskursiv 
tolkningsmodell” (för att eftersöka essensen av begreppet 
organisationskultur). För att förtydliga ges en förklaring vilken 
betydelse jag lägger i begreppen för metoden. Kontexten är de 
budskap i, för sammanhanget, adekvat litteratur om 

                                                           
6Bergström och Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2000) s. 
15f 
7Kittang, Atle m.fl., En introduktion till den moderna litteraturteorin 
(Stockholm 1997) s. 81f 
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organisationskultur. Diskursen består av olika författares 
resonemang som behandlar begreppet organisationskultur. 
Tolkningen verkställs ur det material jag lyfter fram genom texten. 
Analysen utgår från att jämföra och diskutera betydelsen av de 
olika bidragen av budskap om organisationskultur som författare 
ger. Funderingar kring analysmodell har funnits och speciellt i 
anknytning till mitt val av underlag för uppsatsen, litteraturstudie. 
Jag har funnit att det inte är eftersträvansvärt att exempelvis 
använda sig av diskursanalys eller dekonstruktion i full skala. 
Detta då att jag eftertraktar att se ”budskap om 
organisationskultur” och inte exempelvis den textmässiga 
konstruktionen för att belysa densamma, samt att jag finner 
fördelar, för materialet, med den ”frihet” som det innebär att 
inte ansluta sig till en analysmodell. Jag anser att det ger 
budskapet ett liv i sig och en ökad chans för debatt. 
 

Ett problem som kan uppstå vid användningen av 
utvecklade och väl specificerade analysmodeller är att 
man antingen påtvingar materialet modellen, eller att 
utsagornas betydelse tänjs dithän att de kan krängas in i 
modellen, något som ibland kallas för att texten inte själv 
”får tala”. Forskaren kan frestas att i hög grad se 
materialet utifrån sin idealtyp, det vill säga tillskriva 
materialet/texten något som inte finns.8  

 
Citatet ger en fingervisning om de nackdelar som en 
analysmodell kan föra med sig, vilket kan sägas påtala fördelarna 
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med att som forskare av ett objekt inte ansluta sig till en modell. 
En ”friare” analys-/metodmodell med fler möjliga alternativ att 
spegla materialet kan, påstår jag, porträttera den tvärvetenskaplig 
karaktären. Det skapar en vidd som ett anslutande till en 
analysmodell inte på samma sätt är benägen att åstadkomma. 
Dock ska det tilläggas att det ”fria” förehavandet inte ger en 
spikrak väg mot målbilden, något som på ett sätt är en positivt 
produkt av användande av en analysmodell. Där skapas riktlinjer 
och ramar för arbetssätt och resultat. Jag tar hjälp av Alvessons 
resonemang om skildringar och konventioner, vilka får stå som två 
typer av klassificeringsnivåer. Konventioner skapar också en 
teoretisk referensram för arbetet.  
 
I pedagogiskt syfte, med tanke på kunskapsprocessen, för 
läsaren, kommer det i texten förekomma viss upprepning av 
påståenden kring begreppet organisationskultur och dess 
problematik. Arbetet kommer att byggas upp i tvärvetenskaplig 
anda enligt den organisationsteoretiska traditionen. Curt 
Andersson uttrycker sig som så, ”organisationsteori är 
flervetenskaplig”9. Han tillägger senare att, ”…ingen vetenskaplig 
disciplin har monopol på organisationsteorin, även om sociologin har varit 
ursprungsdisciplinen.”10 Att ringa in begreppet organisationskultur 
är således en tvärvetenskaplig uppgift som medför medverkan 
från flera ämnesområden däribland socialpsykologi, antropologi, 

                                                                                                                
8Bergström och Boréus, Textens mening och makt, (Lund 2000) s. 
170 
9Andersson, Curt, Organisationsteori ( Lund 1994) s. 7 
10Ibid, ( Lund 1994) s. 11 
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sociologi, statsvetenskap och företagsekonomi. Alla dessa ämnen 
präglar i dag forskningsområdet men det råder ingen större 
enighet om hur man ska precisera begreppet organisationskultur. 
De flesta försöken har dessutom sin tyngdpunkt i något av de 
nämnda ämnesområdena.11 Uppsatsen har en, 
förståelsevetenskaplig utformning som de humanistiska 
vetenskaperna äger som fundament.12 
Jag använder mig av begreppen kultur, organisationskultur och 
företagskultur synonymt med varandra i texten. Detta förfarande 
beror på att i funnen och senare redovisad litteratur förekommer 
dessa begrepp just synonymt med varandra, det framgår i textens 
sammanhang men är värt att notera. Jag ska dock tillägga att 
under rubriken kultur står kultur för just kultur och inget annat, 
detta för att göra ett försök att åskådliggöra skillnader mellan 
nationell kultur och kultur i organisationer, organisationskultur.  

Skildring 

Hur en författare skildrar en definition är en av aspekterna för 
att se urvalet av innehåll i densamma. Detta kan göras med 
precision eller på ett mer beskrivande sätt, dock inte 
nödvändigtvis med exakt tydlighet eller djup. Jag tar nedan upp 
tre typer av skildringar enligt Alvesson och Berg. 
 

                                                           
11Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, Organisationsteori: kultur, struktur, 
processer (Malmö 1999) s. 140 
12Kittang, Atle m.fl., En introduktion till den moderna 
litteraturteorin (Stockholm 1997) s. 80 
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Skildring nummer ett. Detta är det enklaste sättet, enligt Alvesson 
och Berg. Det innebär att helt enkelt föra samman likbetydande 
begrepp i taxonomier (klassificeringar). Det finns också gott om 
rena uppräkningar av kulturbegrepp, till exempel saga, ritual och 
myt, utan något som helst försök att analysera den djupare 
betydelsen av de fenomen begreppen representerar.  
 
Skildring nummer två. En annan utgångspunkt är försöken att 
definiera begrepp så precist som möjligt eller att försöka hitta ett 
mönster bland de olika definitionerna som redan finns. 
Problemet med denna definitionsmetod är emellertid att varje 
författare med självaktning verkar ha utvecklat sin egen 
definition av nyckelbegreppen. Tag exemplet med begreppet 
företagskultur som ibland ses som ”en uppsättning delade 
normer”, ”trossatser”, ”värdestrukturer”, eller bara som ”delade 
värderingar” och gemensamma föreställningsramar”, men som 
ibland ges en betydligt mer ambitiös definition. Även om löst 
definierade begrepp kan ha vissa fördelar, de är till exempel ofta 
starkt metaforiskt laddade och generativa till sin karaktär, 
minskar inte behovet av en teoretisk positionering av begreppen.  
Skildring nummer tre. Att skildra genom att utgå från 
grundläggande samhällsvetenskapliga paradigmer eller 
antropologiska skolbildningar när man definierar 
företagskulturbegreppet.13 

                                                           
13Alvesson & Berg, Företagskultur och organisationssymbolism, 
(Lund 1988) s. 30f 
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Kommentar 

Jag ämnar att kommentera de organisationskulturdefinitionerna 
(avsnittet budskap om organisationskultur) efter olika sätt att skildra 
kulturbegrepp. Detta görs för att få en något klarare distinktion 
mellan olika budskap om organisationskultur. Genom detta 
förfarande är det min ambition att det i organisationsteoretisk 
anda kan lyfta kunskapen om organisationskultur och dess 
definitioners betydelse.  
Vidare så innebär det att detta har en dubbel betydelse i arbetet. 
Dels en metod att presentera framkommet material och dels ett 
tillvägagångssätt som ger ett ”första” klassificeringssystem av 
uppvisade definitioner. Modellen jag använder mig av är 
influerad av Alvesson och Berg. 14 

Avgränsning 
Min avgränsning görs genom att söka i litteratur efter vad 
organisationskultur betyder, vad den innehåller och till viss del 
vad som påverkar den. Därmed förtydligas att det inte är 
organisationsteori som främst skall presenteras i arbetet utan en 
del av den, organisationskultur. Jag har att valt att främst använda 
mig av litteratur på svenska vilket ytterligare ger en avgränsning, 
detta med en tanke om att begränsa litteraturen något, då det 
finns en ofantlig volym inom området organisation och 
organisationsteori. Då litteraturen äger influenser av både 
tvärvetenskapligt och internationellt snitt, där författare 
härstammar från varierande vetenskapliga genrer och olika delar 

                                                           
14Alvesson & Berg, (1988) 
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av världen (väst), anser jag att detta förfarande inte påverkar den 
vetenskapliga nivån på ett negativt sätt. 

Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd av sex ”element”. Dessa avhandlas 
analogt med följande serie. Uppsatsen började med (1) Inledning 
där exempelvis syfte, metod och avgränsning yppats. Sedan 
kommer (2) Organisationsteori & begreppet organisationskultur, det tar 
upp vad teori är, organisationsteorins status, vad som 
kännetecknar en organisation, en förklaring av konventioner och 
vad begreppet kultur är. Jag gör också en inledning till 
organisationskultur som exempelvis tar upp hur man kan se på 
organisationskultur samt ett avsnitt om organisationskulturens 
komponenter. Därefter är det dags för det centrala, (3) Budskap 
om organisationskultur, där olika författares texter om 
organisationskultur behandlas. Jag ämnar lägga fram budskapet 
om olika definitioner av begreppet organisationskultur utifrån 
olika författares. Förfarandet ska sannolikt ge läsaren en 
förståelse av vad som kan menas med organisationskultur. Detta 
genomförs för att lyfta materialet ytterligare en nivå och på så 
sätt skapa ett resonemang om begreppet organisationskultur. Jag 
har valt att avsluta varje enskild del med en kommentar och 
diskussion kring budskapet. Elementet därefter, (4) 
Organisationskultur per mytologi, i sig ett budskap om 
organisationskultur, men bör ses som ett mer fristående bidrag 
till uppsatsen vilket jag förklarar när vi kommer dit. Näst sist är 
det dags för (5) Konklusionen i vilken jag exempelvis tar upp analys 
av budskap om organisationskultur, det vill säga på vilket sätt 
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författare valt att gestalta sin text, hur budskapet är profilerat och 
vad olika budskap medför. Jag framställer även mitt sätt att se på 
organisationskultur och syftet till varför den borde studeras. För 
att ge läsaren, med sina ”nyvunna” kunskaper, en chans att 
koppla och reflektera kring uppsatsens innehåll, budskap om 
organisationskultur etcetera, har jag i pedagogiskt syfte valt att 
sist lägga en (6) Epilog där texten berättar om, ”Jag skådade 
kultur”.  
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Organisationsteori och begreppet 
organisationskultur 
Alvesson uttryckte för cirka 10 år sedan kulturforskningens 
teoretiska status som en icke väl sammanhållen, bred och 
omfattande forskningsinriktning. Det ”saknas” en gemensam 
världsbild, metodansats, definition av forskningsobjektet och 
gemensamma teoretiska förfäder. Området utgörs snarare av en 
mångfald ansatser och inriktningar. Detta är det som utgör det 
centrala/kärnan i kulturforskningen. Begreppsförvirringen är 
alltså stor inom området. Det saknas en gemensam teoretisk bas, 
ett generellt accepterande och klara definitioner av begrepp som 
används. Han anser att definitionerna har en god 
belysningsförmåga men är svåra att använda på ett preciserat 
sätt. Alvesson uttrycker också att det går att diskutera det 
positiva med idén om kulturforskningsområdet som något 
enhetligt.15 Detta stämmer fortfarande trots den tidsperiod som 
flutit, med ansenlig forskning inom området.  
 
Andersson uttrycker frågan om det existerar en 
”organisationskulturteori”. Han besvarar den som så: inom 
sociologi, antropologi och etnologi finns en lång tradition av 
kulturteori. Detta gör att organisationskulturteori under senare 
decennier blivit ett intressant och spännande utskott på 
organisationsteorins träd. Han har liknande övertygelse som 
Alvesson, att det är lika bra att med en gång konstatera att det 

                                                           
15Alvesson & Berg, (1988) s. 28f 
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inte råder någon samstämmighet beträffande definitionen av 
organisationskultur.16  
 
Genom att bygga upp en förståelse för vad begreppet 
organisationsteori betyder ges tillfälle att, med viss insikt, vandra 
in i organisationskulturens värld där olika begrepp samt 
resonemang tas upp. 
 

En teori utgör en förklaring, det vill säga ett försök att 
förklara en viss del av de erfarenheter som hör till 
verkligheten. Det som en teori ska förklara brukar ibland 
kallas för explanandum eller intresseområde. Inom 
organisationsteorin är förstås organisationen det primära 
intresseområdet. Begreppet organisation kan emellertid 
definieras på flera sätt – som en social struktur, en 
teknologi, en kultur, en fysisk struktur och som en del av 
omgivningen. 17  

 
Det finns i litteraturen flera definitioner av begreppet 
organisation, jag ger två av dem. Den första lyder, ”Organisation, 
en organisation är ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan 
människor.”18 Den andra visar på att, ”En organisation är en 
planmässig inrättad sammanslutning av personer, vilka har i syfte att nå 
vissa mål.”19 Dessa ger en tydlig bild av vad begreppet 
organisation är. Det kan dock anas en viss distinktion mellan 

                                                           
16Andersson, Curt, Organisationsteori ( Lund 1994) s. 114 
17Hatch, Mary Jo, Organisationsteori (Lund 2000) s. 27 
18Flaa, Paul, Introduktion till organisationsteori (Lund 1998) s. 9 
19Abrahamsson & Andersen. Organisation (Malmö 2000) s. 13 
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dessa två. Den första är och pekar på samarbetets struktur medan 
den andra visar på att en organisation visserligen är men har i syfte 
att nå vissa mål, det lämnar lite mer öppenhet för strukturen på 
samarbetet men deklarerar målens betydelse. Jag anser att 
organisation med andra ord kan sägas vara, en grupp av 
människor med ett bestämt mål, som de styr mot, genom 
systematiserad struktur. 
 
Mary Jo Hatch ger i boken Organisationsteori en motivering varför 
organisationsteori ska studeras. Hon beskriver problematiken 
med begrepp och uttrycker att det handlar om att:  

 
…möta personers begrepp och deras generella 
beskrivningar och definitioner som grundas på deras 
erfarenheter av organisationer. Vår uppgift kommer att 
vara att göra dessa begrepp till våra egna genom att 
relatera dem till våra egna erfarenheter. Varje begrepp 
som vi utvecklar på grundval av andra människors 
erfarenheter kommer aldrig att bli våra på riktigt. För att 
”äga” ett begrepp måste vi bygga eller konstruera det 
utifrån egna erfarenheter och innebörder. 20 
 

Vad som påtalas i organisationsteorin är att när vi bildar ett 
begrepp, bortser vi från unika drag eller egenskaper hos det 
specifika exemplet och behåller bara det som är gemensamt för 
alla exempel på begreppet. Detta är förstås inte något som sker 
momentant, (ögonblickligen) utan det är mycket av trial and 
                                                           
20Hatch, Organisationsteori (Lund 2000) s. 28 
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error (försök och misstag) inblandat i denna process. Begrepp 
gör det också möjligt att förmedla kunskap. 21 Jag håller för 
sannolikt att det då påverkar grad av kommunikation, förståelse, 
exempelvis mellan individer eller olika kulturer i organisationen 

Konventioner, och perspektiv, inom 
forskningsområdet. 
Det existerar begränsningarna i att arbeta med övergripande 
definitioner av kulturbegreppet, dels med tanke på 
forskningsområdets bredd och dels med tanke på synsättens 
olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter, vilket bland 
annat framgår i skildringarna. Vad som menas med konvention 
tar Alvesson och Berg upp, de skriver att det handlar om:  
 

En mer eller mindre uttalad överrenskommelse mellan 
en grupp forskare ifråga om: forskningsobjektets 
karaktär och uppbyggnad vilka övergripande aspekter av 
området som ses som angelägna att beforska och vilka 
vetenskapliga begrepp som bör utgöra grundstenarna i 
den kunskapsbyggnad man vill genomföra.22  
 

Det finns, enligt Alvesson och Berg, många fördelar med att 
använda begreppet konvention (istället för till exempel olika 
definitioner eller skolor). För det första kopplas synen på 
företagskultur till dess vetenskapliga användning. Konventionen 
                                                           
21Hatch,  (2000) (Lund 2000) s. 29 
22Alvesson & Berg, Företagskultur och organisationssymbolism, 
(Lund 1988) s. 58 
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avser hur man i grova drag faktiskt ser på och använder sig av 
företagskultur/organisationssymbolism. För det andra ryms 
många olika definitioner inom en konvention. En konvention 
ger allmänna grundregler för inom vilka ramar definitionerna kan 
formuleras, medan en definition bygger på en absolut 
bestämning av begreppets karaktär och egenskaper. En tredje 
fördel är att kopplingen till de sociala rötterna inom 
forskarsamhället betonas. Detta är något som numera anses 
viktigt särskilt inom samhällsvetenskaperna. En nackdel med att 
använda konventionsbegreppet är emellertid att den rent 
teoretiska/intellektuella dimensionen tonas ned något. 
Konventionen pekar alltså mot en mer allmän teoretisk 
inriktning.23 Konventionsmodellen kan ge intressenter inom 
området en idé om vilken genre eller vilket perspektiv som kan 
komma att figurera i en (framtida) studie av organisationskultur. 
Jag ger efter varje typ av konvention en kort personlig reflektion 
kring metodansats. 

Företagskultur (corporate culture) 

Denna konvention utmärks av att kulturen ses som en variabel 
eller delsystem vid sidan av det tekniska, ekonomiska, sociala och 
administrativa. Kulturen gestaltas som något diffus, informell 
och svår att observera. Dock anses i princip att den har samma 
existentiella status som organisationsstruktur eller teknik etcetera. 
Kulturen ses som ett avgränsbart studieobjekt, som något som 
finns ”där ute” i företagsverkligheten, snarare än som ett 
                                                           
23Alvesson & Berg,  (1988) s. 58 
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begrepp eller metafor skapat av forskaren för att belysa ett 
fenomen. Företagskulturförfattarna understryker, i denna 
konvention, ofta att det förekommer möjligheter att påverka och 
förändra kulturen. Det yppas en optimism för företagsledningens 
möjligheter att skapa, påverka och förändra kulturer. Det 
understryks också att grundaren och företagsledningen har stor 
betydelse för hur kulturen formas. Karakteristiskt för dem som 
kan hänföras till denna konvention är alltså att de ofta har en 
mycket instrumentell syn på olika kulturella företeelser. Kultur 
innebär därmed att det är något som kan mätas eller registreras. 
Kritik mot detta perspektiv är att det genom att reducera 
kulturen till ännu en organisationsvariabel minskar de teoretiska 
fördelarna av kulturansatsen, vars stora värde ligger i 
helhetssynen.24  
 
Kortfattat så är kultur enligt denna konvention en variabel i 
organisationen vilken är påverkbar och mätbar. Vad som kan 
mätas rent explicit framkommer dock inte. Bara det faktum att 
kultur kan mätas. Ett antagande om att det exempelvis handlar 
om i vilken grad medlemmar rättar sig efter vissa uttalade (av 
ledningen) ” rättesnören” för att klara av arbetsuppgiften kan 
vara på sin plats. Detta ”mätbara” är det som bör eftersökas och 
klargöras vad det är (i en studie av en organisation som följer 
denna konventions resonemang). Möjligen kan den historiska 
berättelsen om hur företaget/organisationen förändrats och 
påverkats klargöra delar av en kultur, och på så sätt mätas. Vad 

                                                           
24Alvesson & Berg,  (1988) s 60f 
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som är intressant då är vilka spår som kan anas fortlevt under 
förändring eller upplevda skillnader mellan gammalt och nytt i 
organisationen.  

Kultur som ett system av värderingar och trossatser 

Författare som talar om kultur såsom system av värderingar och 
trossatser betonar de gemensamma föreställningar som omfattas av 
de personer som ingår i kulturen. Kulturen måste förstås på flera 
olika nivåer samtidigt som grundantagandets nivå ges viss 
prioritet. Man nedtonar möjligheterna att en kultur kan styras.25 I 
denna konvention tas det fasta på det “djupa”, det omedvetna 
eller halvt omedvetna i en kultur.  
 
Kulturen är alltså svår att styra, de förekommande 
grundantaganden som existerar i organisationen är av vikt för 
kulturens beskaffenhet. Kulturens beskaffenhet ligger djupt och 
är till en del omedveten för medlemmarna (om hur den är 
omedveten kommer jag till senare). Vad som bör studeras är de 
trossatser och värderingar som delas av kollektivet (alla 
medlemmar av en specifik kultur) för att se vad som specifikt är 
det gemensamma. 

Kulturkognitivism  

Kulturen är här lika med kollektiva kognitiva system, ett 
företagsmedvetande. Medlemmarna i en organisation har således 
en gemensam mental referensram. Detta innebär dock inte att 
                                                           
25Alvesson & Berg,  (1988) s. 63 
 



22 

medlemmarna nödvändigtvis har gemensamma normer och 
värderingar eller att kulturen inrymmer en gemensam djupare 
mening av affektiv -expressiv natur (känslomässig- uttrycksfull). 
Inom kulturkognitionsperspektivet ses kulturen som något vilket 
banar väg för ömsesidig förståelse. Detta i aspekten av kunskap 
snarare än sympati och värdegemenskap, vilken då är basen för 
kommunikation och som en förutsättning för 
informationshantering. Detta medför att människor kan agera 
och samverka på ett relativt entydigt och förutsägbart sätt. 
Kulturen får då också en stabiliserande effekt och motverkar att 
människors världsbild ifrågasätts alltför ofta. En fördel med 
kulturkognitivismen är att den ej postulerar (påstår) konsensus, 
harmoni och värdegemenskap i organisationer. Istället 
poängteras den kognitiva logiken i sociala system som en bas för 
gemensamt (organiserat) agerande. Bristen är att kognitionen ej 
inrymmer aspekter som rör mer djupare subjektiva betydelser 
såsom emotionella och affektiva innebörder.26  
 
Kultur är ergo ett specifikt medvetande, den skapar kunskap för 
medlemmen, medvetande skapar en ”energi” som medför att en 
världsbild är möjlig och inte i behov av förändring. Den 
gemensamma referensramen gör förändringen onödig eftersom 
referensramen just delas av alla och därmed får den en 
”betydelse absoluta”, med vilket jag menar, så tänker jag, så tänker 
du, så tänker vi, därmed ser vi det (problem, situation etcetera) på ett sådant 
sätt som gör organisationens vardagliga arbete funktionellt. En eventuellt 

                                                           
26Alvesson & Berg, (1988) s. 64f 
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passande metod för att bli varse fragment av kulturen kan vara 
att studera den kommunikation som förekommer mellan 
medlemmarna. Hur förstår medlemmarna varandra när de talar 
till varandra, hur ser språket ut, vilken terminologi används? 
Medlemmarna behöver inte enligt ovanstående konvention dela 
samma värderingar, men kulturen anses ha en gemensam 
kunskap, och med det i åtanke, enighet/kunskapsbank om vad 
som menas med vad i en diskussion eller samarbete. Genom att 
studera kommunikationen och förståelsen mellan medlemmarna 
kan eventuellt de gemensamma tankar, vilka ingår i 
kunskapsbanken, som styr medlemmarnas agerande 
åskådliggöras. 

Organisationskulturer som symbolsystem (kulturella 
artefakter) 

Konventionen understryker organisationer som system av 
kulturella artefakter, det mer ”beständiga och gripbara” såsom 
byggnad eller produkt, där handlingar, materia och verbala 
uttryck har en ansenlig innebörd. Organisationskulturer anses 
inrymma egna symboler, exempelvis skämt och hjältefigurer vilka 
endast har mening för medlemmarna inom den specifika 
organisationen ifråga. Organisationer betraktas som kulturella 
enheter eller som en kulturbärande miljö. Organisationerna är 
således, enligt detta synsätt, laddade med symboliska strukturer, 
handlingar och förhållanden som påverkar människors 
motivation och inriktning. Det är just genom artefakterna som 
mening och värderingar skapas, förstärks, vidmakthålls och 
kommuniceras. Organisationsforskare menar att symboliken i 
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artefakterna är organisationsspecifik. Tanken är att genom att 
studera kulturella artefakter erhålls en överblick om kulturens 
kärna, dess framväxt och dess funktion. Kritiken mot synsättet är 
att forskare fångats av de fenomen de studerat och inte kunnat 
koppla de till dessa till kulturbegreppet som helhet. Studier av till 
exempel ritualer, historier eller företagsskämt riskerar att bli 
roande och insiktsfulla men utan den koppling till helhet som 
egentligen är kulturbegreppens största fördel. Kulturbegreppet 
riskerar att förlora sin ”analytical bit” det vill säga teoretisk 
skärpa och precision.27  
 
Att se kulturen med kamerans lins kanske man kan kalla 
tyngdpunkten. Händelser, symboler etcetera skapar en specifik 
mening för medlemmarna i en given kultur. Mening på liknande 
sätt som kameran fångar ett sammanhang på bild vilken 
betraktaren tolkar. Ponera att lämplig metod för att studera en 
organisationskultur med stöd av denna konvention vore att som 
forskare använda sig av deltagande observatörskap, med risk för 
att hamna för nära sitt studieobjekt. Något som kan kopplas till 
kritiken av synsättet (se ovan).  

Innebördskonstruktion 

Detta innebär att förstå hur den sociala verkligheten är 
konstruerad (meaning construction). Konventionen betonar den 
mening eller innebörd som olika personer i företag och andra 
organisationer lägger i vissa företeelser, handlingar och 
händelser. Olika strukturer och beteenden inverkar via de 
                                                           
27Alvesson & Berg,, (1988) s. 65f 
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tolkningar som organisationsmedlemmarna gör av dessa 
strukturer och beteenden.28  
 
Att kartlägga dessa företeelser, handlingar och händelser kan vara 
ett av stegen i en metod att studera befintlig kultur. Hur dessa 
sedan tolkas för att utföra det vardagliga arbetet i en organisation 
kan undersökas med ”fallstudier” av enskilda ageranden hos 
medlemmen i organisationen. Med andra ord, vilken betydelse 
har specifika företeelser etcetera för medlemmen och hur 
inverkar dessa på det agerande som sker? En annan fråga som 
kan ställas är varför vissa företeelser etcetera har en viss 
betydelse och varför tolkas de på ett visst sätt av medlemmen? 
Är exempelvis företeelserna, implementerade som viktiga av 
ledningen eller vem står bakom den betydelse de ges? 

Ideologi 

Många författare, inom organisationssfären, hävdar att en 
strukturerad uppsättning av grundvärderingar och föreställningar 
är själva basen för det vi kallar företagskultur 
(organisationskultur) och att strukturen av dessa värderingar ger 
de parametrar inom vilka organisationen kan utvecklas. Med 
ideologi avses vanligen en sammanhållen uppsättning 
föreställningar och värderingar om hur den sociala världen 
gestaltar sig och hur den borde fungera. En ideologi betecknar 
saker och ting på ett sätt som får till följd att vissa 
ställningstaganden och handlingar ter sig som riktiga.29  
                                                           
28Alvesson & Berg (1988) s. 67 
29Ibid s. 70 
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För att ha möjlighet att förhålla sig till denna konvention anser 
jag att det torde förutsätta att en redan befintlig uppsättning 
grundvärderingar och föreställningar existerar vilka äro uttalade. 
Det är med hjälp av denna uppsättning, en uttalad ideologi, som 
således vore organisationskulturens förväntade grundvärderingar 
angående arbetets art och utförande som medlemmarna skapar 
en gemensam världsbild och ett explicit agerande inom 
organisationen. Metoden för denna hållning bör, helt kortfattat, 
sannolikt bestå av att studera arbetsutförandet och att jämföra 
detta mellan medlemmarna samt att granska eventuella 
styrdokument för organisationen. 

Kommentar 
Att skilja på innebörden av dessa konventioner kan till en början 
ses som problematiskt eller rent av omöjligt. Dock är det så att 
det som skiljer konventionerna är vad som anses vara 
tyngdpunkten i organisationskultur. Det kan således vara så att 
tyngdpunkten, när en organisationskultur studeras, är en variabel 
(företagskultur) som går att mäta och förändra eller som en 
gemensam mental referensram (kulturkognitivism). I och med 
den klarlagda tyngdpunkten, tydliggörs även utgångspunkten. 
Om tyngdpunkten exempelvis ses som en mental referensram 
blir metoden för att leta reda på den specifika kulturen att söka 
efter fragment som kan ingå i denna gemensamma referensram. 
Något som i sig inte är alldeles lätt att identifiera, då denna 
tyngdpunkt ligger på ”djupet” i en organisation och dess 
organisationskultur. Jag är av den åsikten att olika konventioner 
medför ett metodologiskt dilemma, eller kanske snarare 
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diskussion med sig själv, som potentiell intressent av en 
organisations kultur, angående hur tyngdpunkten empiriskt är 
möjlig att studera och påvisa. Det gäller således inte bara att 
ansluta sig till en konvention utan reflektion kring varför väljer 
jag detta synsätt på organisationskultur. Det får följder som 
inkluderar vissa ingredienser som skall påvisas men exkluderar 
vissa vilka då går förlorade för en analys av kulturen. 

Kultur 
Vid tolkningar och studier av organisationskultur bör betydelse 
och innehåll av kultur synliggöras. Jag kommer med följande 
avsnitt ge en inblick i vad kultur består av och kort om skillnaden 
mellan nationell kultur och kultur i organisationer. 
 
Henning Bang skriver i sin bok Organisationskultur: 
Det antas att kultur första gången definierades i antropologisk 
betydelse av E. B. Taylor år 1871: 
 

Kultur är den komplexa helhet som består av kunskap, 
övertygelse, konst, moral, sedvänjor och skick förutom 
alla färdigheter eller vanor som förvärvats av människan 
som medlem av ett samhälle. 30  

 
Sedan dess har begreppet haft en mängd olika betydelser. Som 
exempel beträffande dagens definitioner av kulturbegreppet 
anger Bang tre definitioner, vilka han erhållit från tre 
antropologer: 
                                                           
30Bang, Henning, Organisationskultur, (Lund 1999) s. 21 
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Kultur är ett system av normer för hur man ska uppfatta, 
tro, utvärdera och handla…Kultur består av allt som 
man måste ha kunskap om eller tro på för att fungera på 
ett sätt som är acceptabelt för dess (samhällets) 
medlemmar.31 (med stöd från, Goodenough, 1971)  

 
Kultur bör inte betraktas som komplexa konkreta 
handlingsmönster – sedvänjor, sätt att utföra något på, 
traditioner, vanemönster – som i stort sätt varit fallet till 
i dag, utan hellre som en uppsättning styrmekanismer – 
planer, föreskrifter, regler, instruktioner (det datafolk 
kallar ”program”) – som styr beteendet. 32 (med stöd 
från, Geertz, 1973 ) 

 
Kulturer är system (av socialt överförda 
handlingsmönster) som förbinder mänskliga samhällen 
med deras ekologiska grunder. 33 (med stöd från, 
Keesing, 1974)  

 
Det rör sig om två dimensioner: kultur som ett system med 
gemensamma idéer, värderingar, uppfattningar och betydelser, 
alltså kultur som Kognitiva (tankemässiga) system. Eller kultur som 
observerbara objekt och händelser i en grupp, dess 
samverkansmönster eller överförda handlingsmönster.34 (Jämför med 

                                                           
31Bang, (1999) s. 21 
32Ibid, s. 22 
33Bang(1999) s.22 
34 Ibid 
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det vis vi sett såsom tyngdpunkterna skiljer de olika 
konventionerna åt.) 
 
I boken Organisation skriven av Abrahamsson & Andersen, 
diskuteras begreppet kultur, de resonerar kring organisationen 
och vad kulturen består av. De exemplifierar kulturskillnader, 
nationell och organisationsrelaterad sådan genom nedan citat. 

 
Skillnaden mellan nationell kultur och 
organisationskultur beror på att kulturmanifestationerna 
spelar olika roller i de bägge sammanhangen. 
Kulturskillnader på nationell nivå ligger mestadels i 
värderingar och bara i mindre grad i symboler, hjältar 
och ritualer (sedvänjor). På organisationsnivå 
manifesterar kulturskillnader mest som skilda 
sedvänjor.35  

Kommentar 
Kultur kan sägas vara ett slags system av värderingar normer och 
handlingssätt, som uppfattas som de rätta, att förena människor i 
en viss miljö eller situation. Det kan också ses som en 
styrningsmekanism där det ges instruktioner och regler som styr 
beteende hos en angiven grupp av människor. Kultur agerar som 
kognitiva system där människor delar värderingar, normer etc. 
eller överförbara handlingsmönster, vilka kan sägas vara 
observerbara objekt. Som jag tidigare påtalat ger detta 
resonemang och förklaring av begreppet en relativt öppen 

                                                           
35Abrahamsson & Andersen, Organisation, (Malmö 2000) s. 130 
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innebörd där innehållet är svårt att precisera. Det skapar dock en 
lättförstålig grund för vad kultur berör. Exempelvis tar 
definitionerna inte upp vilken typ av normer, planer och 
föreskrifter som gäller samt att system av socialt överförda 
handlingsmönster inte konkretiseras. Skillnader mellan nationell 
kultur och kultur i organisationer påstås vara den roll som 
kulturmanifestationer spelar. Det är de olika värderingarna som 
skiljer kulturer på ett nationellt plan. Olika seder och bruk bidrar 
till olika kulturer i organisationer. Abrahamsson och Andersen 
påtalar också hjältarnas, symboler och riternas ”ringa” påverkan 
på skillnader i nationella kulturer. 

Inledning till organisationskultur 
Nedan text skall förhoppningsvis bidra till en ”gryende” 
förståelse för begreppet organisationskultur. Texten bör förstås 
som en något generell förklaring av begreppet 
organisationskultur. Alvesson & Berg, kommenterar dilemmat 
med begreppet “kultur” (organisationskultur/företagskultur) De 
skriver att kulturbegreppet är, i likhet med många andra begrepp 
inom det här området, mycket svårt att definiera. Således genom 
det faktum att det svåra är att ge begreppen en entydig och 
avgränsad innebörd. De formella definitionerna på några få rader 
ger endast antydan om vad som avses med begreppet. Författare 
inom företagskulturområdet har för vana att säga, ”…en 
organisationskultur har att göra med för organisationsmedlemmarna 
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gemensamma antaganden, prioriteringar, innebörder och värderingar, dvs. de 
mönster av trosföreställningar som delas av organisationskollektivet.”36  
 
Andersson framför i boken Organisationsteori tre synsätt på 
organisationskultur, vilka är: axiologisk, kognitiv och symbolisk 
kultursyn. Dessa är synsätt som vi kan ha med oss i texten för att 
urskilja budskapens inriktning.  
Det axiologiska synsättet är närmast en värdeorienterad syn varvid 
man betraktar norm- och värderingssystem som det centrala i 
kulturen. Den kognitiva synen profilerar olika tankestrukturer 
samt informationsbehandling. Symbolisk syn är inriktad på 
kollektiva symboler och innebörder. I princip kan det sägas att 
kulturperspektivet sätter ljus på det som är gemensamt i en 
specifik grupp.37  
 
Med ovanstående får man förmoda att det axiologiska synsättet 
präglas av påståenden om rätt och fel ”agerande”. Den kognitiva 
synen söker den ram för ”agerande” inom vilken medlemmar i 
en organisationskultur skall förhålla sig till. Det symboliska 
vittnar om hur olika symboler får en viss (vilken typ av) 
betydelse för en organisationskulturkultur. 
 
Organisationskulturen kan också anses ha att göra med hur 
människor utvecklar sensitivitet inför de krav, förväntningar och 
situationer som karakteriserar deras arbetsplats. Om så är fallet 

                                                           
36Alvesson & Berg, Företagskultur och organisationssymbolism, 
(Lund 1988) s. 47 
37Andersson, Curt, Organisationsteori, ( Lund 1994) s. 115 
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ses kulturen som ett ”socialt kitt”. Som redan påtalats, så varierar 
definitioner som förekommer i litteraturen. Uppfattningarna går 
inte enbart isär ifråga vad som ska inkluderas, utan även vad som 
utgör själva tyngdpunkten. Är det kognitioner, perceptioner, 
emotioner, beteendenormer, symbolik, filosofier eller vad?38  
 
I boken Organisationskultur och ledning bibehåller Alvesson denna 
problematik. Detta trots att boken kommer mer en ett 
decennium senare. Han skriver att kultur saknar en precis eller 
allmänt godtagen innebörd. Detta beror till stor del i skillnader 
ifråga om syften och djup.39 Vad kan det dras för slutsats av 
detta? Bland annat så ses fenomenet som bestående, ju mer 
forskning kring ämnet desto mer skiftande definitioner. Det kan 
antas att utvecklingen går mer på bredden än på djupet. 
 
Vad som mer påtalas är det faktum att det i litteraturen existerar 
flera ”storleksbegrepp” när det talas om organisationskultur. Det 
kan motsvara hela organisationen eller delar av den och det kan 
omfatta organisationskulturen som en återspegling av samhället. 
Det handlar med andra ord om mikro-/lokala- , respektive 
makroföreställningar. Alvesson anser att storlekens betydelse i 
sammanhanget hänger ihop med vad som anses vara ”motorn” 
bakom kulturella yttringar. Vidare så tar han upp att när 
organisationskultur eller företagskultur används som ett 
empiriskt begrepp för att återspegla en viss verklighet kan det 

                                                           
38Alvesson & Berg, , (1988) s. 47 
39Alvesson, Mats, Organisationskultur och ledning, ( Malmö 2001) 
s. 10 
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leda till antaganden om unikhet eller enhetlighet. Alvesson 
(liksom Louis 1981) ser påståendet att tala om organisation som 
en ”kulturbärande miljö” som något mer vidsynt och försiktig.40 

Organisationskulturens komponenter 
För att förstå de olika komponenterna i organisationskultur bör 
även de förklaras. Jag återgår inledningsvis till Bangs bok 
Organisationskultur, vilken tar upp dessa komponenter och 
tydliggör dem. Senare gör jag ett tillägg i ett perspektiv som 
behandlar ytterligare begrepp, såsom symboler, hjältar och 
ritualer, vilka kan påstås ingå i, eller bygga, en 
organisationskultur.41 Bang tar upp fyra kärnelement som ses 
som mycket viktiga för hur begreppet organisationskultur skall 
definieras (dessa utgör grunderna för definitionerna, egen 
anmärkning). De fyra kärnelement är: värderingar, normer, 
grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar.42 De fyra 
kärnelementens egenskaperna skiljer sig åt, vilket vi också ska ta 
en titt på.  
 
Värderingar väljer Bang att definiera (med stöd från Rokeach 
1976) som, ”En ständig tro på att ett särskilt handlingssätt eller 
sluttillstånd, personligt eller socialt, är att föredra framför ett motsatt eller 
annat handlingssätt eller sluttillstånd.” 43 Värderingarnas egenskaper 
består av: skillnad mellan förfäktade värderingar och efterlevda 
                                                           
40Alvesson (2001) s. 241f 
41Hofstede Gert, Organisationer och kulturer – om interkulturell 
förståelse, (Lund 1991) 
42Bang, (1999) s. 50 
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värderingar, de är både intensitets- och riktningskomponent. De 
fullgör fyra funktioner, dessa är normer om vad som är bra eller 
dåligt, vägledande i valsituationer, motiverande och det 
upprätthåller självaktning.44 Värderingar för en grupp innebär 
med andra ord uttalade och reella, de ger kraft och är 
kursvägledande samt skapar principer om gott och ont.  
 
Normer kan både vara medvetna och omedvetna för 
organisationens medlemmar. Båda påverkar medlemmarnas 
beteende, dock ska tilläggas att beteende och norm inte ska 
blandas ihop. Normer växer fram i aktiviteter i gruppen och 
formas efterhand till regler för beteendet i gruppen. Det 
förekommer, inte sällan, att det inom samma företag finns olika 
normer i olika grupper. Bang använder sig av två definitioner av 
normer där den första ”hämtas” från Aadland, 1991 och berör 
sambandet mellan normer och värderingar och den andra är 
ursprungligen från Homans, 1951 och är en något mer 
omfattande definition av normer.45 
 

Normer är påbud eller regler som anger rätt handling 
inom ett avgränsat område för att främja och värna 
värderingar.46  
 

                                                                                                                
43Bang (1999) s. 50 
44Ibid, s. 54 
45Ibid, s. 54f 
46Ibid, s. 55 
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En norm är således en idé som finns i huvudena på 
gruppens medlemmar, en idé som kan formuleras som 
ett uttalande som anger vad medlemmarna eller andra 
människor ska göra, bör göra, förväntas att göra under 
givna omständigheter… Ett uttalande av den typ som 
just beskrivits är en norm endast om alla avvikelser från 
normen i fråga om faktiskt beteende följs upp med ett 
straff i någon form.47  

 
Normernas egenskaper ligger i skillnaden mellan de medvetna 
och omedvetna, de är knutna till sanktioner och ger 
förväntningar på vad som är lämpligt och olämpligt beteende. 
Normer kan vara både kollektiva och individuella48. 
Egenskaperna synliggör att det existerar omedvetna och 
medvetna normer för gruppen såväl som individen. De ger 
riktlinjer vad som gäller för beteendets profil. De definitioner 
som Bang tar upp i samband med normer pekar på idéer om 
handlingssätt som ses som de rätta i ett visst sammanhang. De 
talar också om att en avvikelse från det ”rätta” beteende endast 
är en avvikelse om repressalie uppstår för aktören/medlemmen. 
 
Grundläggande antaganden beskriver Bang, utifrån Schein, att det 
handlar om (basic assumptions) inlärda svar eller lösningar på en 
grupps överlevnadsproblem. Med tiden tas de för givna då de 
fungerat för att lösa gruppens/organisationens ”problem”. 
Grundläggande antaganden (basic assumptions) upprättas runt 
externa anpassningsproblem och interna integrationsproblem, de 
                                                           
47Bang (1999) s. 55 
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tas gärna för givna, är helt eller delvis omedvetna för 
medlemmarna, samt helt odiskutabla. Problem har i detta 
sammanhang en vid mening, de externa anpassningsproblemen 
handlar om hur arbetet skall utföras (exempelvis att finansiera 
investeringar själva och inte låna utifrån). De interna 
integrationsproblemen innefattar hur medlemmarna skall 
möta/förhålla sig till varandra, vad man kan förvänta sig av sin 
kollega. På grund av att de grundläggande antagandena har fungerat 
under lång tid för att lösa saker och ting inom organisationen 
gror de in och tas för givna av medlemmarna, detta innebär att 
de (grundläggande antagandena) för medlemmarna är så 
självklara att de är helt eller delvis omedvetna. Det kan påstås att 
de utgör en metod för arbetssättet som blir otvivelaktigt. 49  
 
Verklighetsuppfattningar; i en organisation som är full av 
symbolbärande objekt utvecklas både individuella och kollektiva 
tolkningar av symbolerna. De kollektiva tolkningarna utgör en 
grund för organisationens gemensamma 
verklighetsuppfattningar.50 Med hjälp av Louis, 1985 återger 
Bang att: 
 

(Kultur är) en uppsättning verklighetsuppfattningar som 
delas av en grupp människor. 
Verklighetsuppfattningarna är dolda bland 
medlemmarna, är klart relevanta för den specifika 

                                                                                                                
48Bang (1999) s. 56 
49Ibid; s. 56ff 
50Ibid, s. 60 
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gruppen och är distinkta för gruppen. 
Verklighetsuppfattningarna överförs till nya 
gruppmedlemmar.51  
 

Bang uttrycker att det spelar ingen roll om 
verklighetsuppfattningarna är sanna eller inte, detta är inget 
kriterium för deras livskraft. Det viktiga är att medlemmarna 
förhåller sig till dem som om de vore sanna, och därför sällan 
ställer frågor om deras giltighet.52  
 
När det gäller verklighetsuppfattningarnas egenskaper beskriver han 
dem som: en kollektiv tolkning av verkligheten, överföring till 
nya medlemmar, omedvetna för medlemmarna samt distinkta för 
gruppen. 
Detta resulterar i ett perspektiv att betrakta kultur på, vilket 
medför att uppgiften för den som studerar organisationskultur 
blir att hitta/åskådliggöra vilken slags kollektiv förståelse och 
verklighetsuppfattning samt vilka symboler som detta återspeglas 
i.53 Verklighetsuppfattningar i en kultur blir således den ram 
medlemmarna har för att tolka omvärlden. Den ramen ifrågasätts 
sällan och den överförs till nya medlemmar. Ramen sätts i 
samband med symbolbärande objekt, artefakter som är viktiga 
för organisationen. Dessa kan vara miljömässiga faktorer såsom 
chefens kontor och dess utseende, umgängeston m.m. 
 

                                                           
51Bang (1999) s. 60 
52Ibid, s. 61 
53Ibid, s. 62 
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Utöver dessa komponenter förekommer även begrepp som 
symboler, hjältar, ritualer och värderingar i budskap om 
organisationskultur. Symboler är ord, gester, bilder eller objekt 
som har en särskild betydelse för den enskilda kulturen. 
Språkbruk (jargong) är en del av denna kategori. Hjältar är 
personer som kan vara verkliga eller imaginära med 
karaktärsdrag som är viktiga för kulturen, de skapar ett ideal för 
beteende. Ritualer beskrivs som kollektiva aktiviteter. De är 
tekniskt onödiga men inom kulturen av största vikt socialt för att 
uppnå mål inom organisationen. Exempel ges på möten inom 
företaget som kan ses som rationella i sammanhanget, men till 
syven och sist är ett spel för galleriet där ledare kan hävda sig 
inför gruppen.54 Det skulle således, anser jag med ovanstående 
resonemang, vara fullt möjligt att sköta det vardagliga arbetet för 
organisationen (det tekniska) utan dessa möten, men socialt sett 
så fyller de en funktion av att ”veta sin plats”. 
 
Kärnan i kulturen beskriver han med hjälp av en löklik modell 
som de värderingar vilka existerar i kulturen. Nästa lager är 
ritualer, nästa hjältar. Det yttersta är således symboler vilka är 
placerade ytterst beroende på att de kan kopieras av andra eller 
snabbt bytas ut av den egna kulturen. Som “bindemedel” för 
dessa tre lager använder han sedvänjor som står för vad som är 
synligt i kulturen. Däremot är den specifika tolkningen av dessa 

                                                           
54Hofstede Gert, Organisationer och kulturer – om interkulturell 
förståelse, (Lund 1991) s. 16f 
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tre osynlig.55 Med andra ord på vilket sätt medlemmarna tolkar, 
förstår och lägger för betydelse av de tre kategorierna. 

                                                           
55Hofstede, (1991) s. 17f 
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Budskapet om Organisationskultur 
Detta kapitel behandlar beståndsdelar av, samt olika sätt att se på 
organisationskultur. Det ingår tio fristående bidrag av olika 
karaktär och omfång och åsyftar till att ge budskap om 
organisationskultur. Rubrikerna till bidragen är skapade utefter 
min personliga tolkning av bidraget och kan ses som en kort 
resumé av det enskilda bidraget. Texten byggs bland annat upp 
av olika definitioner som synliggjorts i den litteratur som 
presenteras. För att belysa hur organisationskultur beskrivs i 
litteraturer anträffas det återkommande definitioner av 
organisationskultur i texten. Detta beror på att olika författare 
från olika discipliner använder sig av samma definitioner men 
använder dem i olika avseenden. Som den initierade läsaren 
redan noterat så förekommer också det faktum att det inte alltid 
handlar om så kallade förstahands citat. Detta förklaras genom 
min strävan efter att främst undersöka hur författare använder 
sig av olika citat i sitt budskap om organisationskultur. Detta 
förfarande fortgår genom texten i viss utsträckning. Efter vart 
och ett av bidragen följer kommentarer vars syfte är att 
presentera skildring, sammanfatta, lyfta och vidareutveckla det 
som nämnts. 

”Mor organisation och far samhälle” 
Bang redogör, i sin bok organisationskultur för fyra definitioner av 
begreppet organisationskultur. Det handlar om fyra genrer av 
definitioner, populärvetenskaplig (Deal & Kennedy 1982), sociologisk 
(Carlsson 1984), socialpsykologisk (Schein, 1985) och en 
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antropologisk (Aamot & Sörhaug , 1980). Första definitionen är 
hämtad ur populärvetenskaplig litteratur och presenterar denna 
kategori. De tre sistnämnda definitionerna härstammar från 
organisationsforskare inom vart och ett av dessa områden.  
 
En populärvetenskaplig definition:  

Kultur är det sätt som vi utför något här hos oss. 56 
 
En sociologisk definition:  

De verklighetsuppfattningar, värderingar och normer 
som gäller hos en given grupp.57  
 
En socialpsykologisk definition:  

Ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, 
upptäckt eller utvecklat av en viss grupp då den lärt sig 
att hantera sina externa anpassningsproblem och interna 
integrationsproblem – som har fungerat tillräckligt bra 
för att betraktas som giltiga och som därför lärs ut till 
nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka 
och känna i relation till dessa problem.58 

 
En antropologisk definition:  

Ett gemensamt system av kategoriseringar och 
värderingar.59  
 

                                                           
56Bang (1999) s. 22 
57Ibid, 
58Ibid  
59Ibid, s.22  
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Bang anser att den populärvetenskapliga definitionen är den 
mest säregna och inte särskilt sofistikerad. Han skriver att den är 
så pass ospecificerad att det är svårt att avgöra vad som inte ska 
tas med i begreppet. Det handlar om observerbara beteenden, 
något som kan kallas för sociokulturellt system. Definitionen 
påtalar inte vad kulturen innehåller specifikt, dock tillägger han 
(fördelen med definitionen, eget tillägg) att definitionen är så 
enkel att de flesta människor tror att de förstår vad som ingår i 
kulturbegreppet.60 
 
De tre sistnämnda definitioner urskiljer, enligt Bang, kultur som 
något kognitivt eller idémässigt, ”…något som ligger i vårt sätt att 
tänka och uppfatta världen runt omkring oss”.61 Den sociologiska och 
den psykologiska definitionen påtalar närmre vad kognitionerna 
(tankestrukturerna) innehåller, det handlar om 
”verklighetsuppfattningar, värderingar och normer” eller 
grundläggande antaganden (basic assumptions). Däremot så går 
den antropologiska definitionen inte närmre in på vad 
kognitionerna beståndsdelar är. Bang ställer sig frågan om det, 
med genomgången av definitioner i åtanke, finns ett riktigt eller 
sant sätt att definiera kultur. Utmaningen blir att införa ett 
meningsinnehåll i begreppet som gör det användbart för att 
beskriva, förstå och förutsäga organisationsmedlemmars 
beteenden. Han tillägger att skälet till att 
organisationskulturbegreppet är så svårt att beskriva och förstå är 
att det handlar om en abstraktion (tankemodell) som används för 
                                                           
60Bang, (1999)  s. 23 
61Ibid 
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att analysera en komplicerad social verklighet. Bang skriver att 
trots att språkdräkten i olika organisationskulturdefinitioner är 
olika så menar han att de flesta organisationsforskare är ense om 
meningsinnehållet varpå han förbehåller sig rätten att 
sammanföra ovan nämnda definitioner till en.62 
 
Bang producerar en sammanfattande definition som lyder, 
”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar 
och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när 
medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden.”63  

Kommentar 
Bang skildrar de upptagna definitionerna på det sätt som skildring 
två exemplifierar då han väljer att gestalta en egen blandning av 
de tidigare upptagna definitionerna. Han återknyter kontakten 
med vad han tar upp i kulturdefinitionen (se avsnittet Kultur) 
Dessa definitioner rör sig i två områden kognitiva och 
observerbara händelser. Kognitiva definitioner ger en mer 
specifik innebörd, dock något abstrakt, medan den definitionen 
som rör sig i området observerbara händelser är mer lättförstålig 
för människan. Genom de fyra exempel han anger på begreppets 
definition (organisationskultur) håller han en något mer grundlig 
hållning till definitionsproblematiken. Han påtalar dessutom 
språkdräktens olika utseende men det likartade 
meningsinnehållet ger en mer helhet i budskapet om vad 
organisationskulturens definition innebär. Med Bangs 

                                                           
62Bang, (1999) s. 24 
63Ibid 
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sammanfattande definition blir budskapet att det är ett 
gemensamt sortiment av värderingar etcetera, som växer fram 
genom samverkan. Följden blir att organisationskultur 
innebär/kräver gemensamhet och att den bildas under tid. Här 
kan det påstås att organisationskulturen innehar ett liv med 
organisationen och omvärlden som föräldrar, eller med andra 
ord, som en typ av förebilder.  

”Den egna existensen” 
Abrahamsson och Andersen påstår det att det verkar som 
organisationen har en egen existens oberoende av de personer 
som befinner sig där under en given tid. Det undras var denna 
stabilitet kommer från. Man menar att ett svar står att finna i 
organisationens kultur. Det förefaller som att det formas normer 
och uppfattningar om arbete och samarbete när människor 
arbetar tillsammans över en längre tid för att lösa uppgifter och 
nå bestämda mål (vilken är en del av definitionen på begreppet 
”organisation”, egen anmärkning). Dessa normer och 
uppfattningar som uppstår gäller till exempel vad som skall 
räknas i egenskap av en rimlig arbetsinsats. Likaså vad kvalitet är, 
vad som är den önskvärda umgängesformen, vad är rätt och fel, 
vad kunderna (klienterna) har rätt att förvänta sig av 
organisationen. Det påstås i texten att kultur kan definieras som, 
”den uppsättning uppfattningar, vanor, kunskaper och praxis som utgör det 
konventionella (mest allmänna, mest accepterade) beteendet i samhället.”64 
Alla organisationer påstås ha sin egen, särpräglade kultur. 

                                                           
64Abrahamsson & Andersen, Organisation (Malmö 2000) s. 129 
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Kulturen påverkar många aktiviteter och processer i 
organisationen.65  

 
Organisationskultur kan definieras som den grupp 
uppfattningar, vanor, kunskaper och praxis, som utgör 
det mest allmänna, mest acceptabla beteendet i 
organisationen. Organisationskultur kan inte väljas eller 
bestämmas. Kultur uppstår och utvecklas i gemenskap. 
Organisationskultur gäller ett system av gemensamma 
uppfattningar. Mycken uppmärksamhet har riktats mot 
förhållandet mellan organisationskultur och effektivitet 
och förhållandet mellan kultur, mål och motivation. Det 
är rimligt att anta ett positivt sammanhang mellan dessa 
faktorer, men något empiriskt belägg för effekter av 
organisationskulturen är svår att finna.66  
 

Metaforer för begreppet organisation framläggs i texten. 
Författarna tar upp följande exempel: maskin, organism, hjärna, 
politiskt system, inre fängelse, en kultur samt instrument för 
utövande av makt. Vilken metafor som väljs för att åskådliggöra 
eller ”förklara” organisationen riktas mot hur den uppfattas. 
Författarna påtalar att den bör ses som sociala fenomen ej 
fysiska föremål, annars tappas socialpsykologiska faktorer som 
spelar in i dess variabler.67  

                                                           
65Abrahamsson & Andersen, (2000) s. 129 
66Ibid s. 272f 
67Ibid s. 14 
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Kommentar 
Definitionen av organisationskultur framställs enligt skildring två, 
som inrymmer ”delade värderingar” och liknande ”lösa” 
definitioner av organisationskultur. Organisationskulturen 
beskrivs som det mest acceptabla beteendet i organisationen. 
Man kan ana ett mönster av redan befintliga definitioner på 
organisationskultur i valet av definition som presenteras. Dock är 
det en ringa strävan att så precist som möjligt förklara 
organisationskultur, med hjälp av definitionen.  
 
I texten påstås det att organisationskulturen inte kan väljas eller 
bestämmas. De skildrar organisationskulturen som ett system av 
gemensamma uppfattningar. De antar också att det är rimligt att 
kulturen påverkar effektiviteten hos en organisation. Att påstå att 
organisationen har ett eget liv (under en given tid) pekar på ett 
synsätt på kultur som att organisation är en kultur. Det är i denna 
som stabiliseringsfaktorer kan upptäckas. Författarna kan sägas 
ansluta sig till ett socialpsykologiskt synsätt på organisation och 
organisationskultur. Metaforerna de tar upp är intressanta så till 
vida att det ger en ”grundplåt” för hur organisationer och 
organisationskultur skall förstås. Beroende på vilken metafor 
som används skapar konsekvenser för hur och på vilket sätt en 
kultur och dess beståndsdelar undersöks och tolkas. 

”Den är dold och synlig” 
I boken Organisationsteori skriven av Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 
utreds olika aspekter av ingredienser i kulturen, i vad man kallar 
”det organisatoriska isberget”. Detta ger en bild av vad som är 
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synligt och dolt, likt ett isberg vars topp är synlig ovanför 
vattenytan men till största delen dold för omvärlden. De formella 
aspekterna, som är synliga för omvärlden består av, mål, 
teknologi, struktur, färdigheter och finansiella resurser. 
Informella aspekter som därmed skulle vara dolda är, attityder, 
värderingar, känslor, sociala kontakter och gruppnormer. Det 
omedelbart synliga i form av organisationsplanen, exempelvis 
den använda teknologin, de synliga grupperingarna. utgör en 
mycket liten del av det som sker i det dagliga arbetet. De 
informella aspekterna, som delvis kan vara dolda för den ej 
initierade iakttagaren, spelar således en avgörande roll för 
organisationen och är i realiteten en viktig del i dess grunddrag.68 
 
Organisationskultur beskrivs som en sammanfattande 
beteckning för de dominerande värderingarna, inställningarna 
och beteendenormerna i en organisation. Dessa understöds av 
berättelser som talar om organisationens historia, om 
betydelsefulla händelser och om specifika personers insatser. Det 
blir en stabiliserande faktor i organisationens liv, vilket är deras 
styrka. Samtidigt kan de vara svåra att förändra om yttre 
omständigheter skulle kräva det. Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 
ger en definition av organisationskultur (utifrån Edgar Schein): 
 

Ett mönster av grundläggande antaganden – skapat, 
upptäckt eller utvecklat av en given grupp, efterhand 
som den lär sig bemästra sina problem med extern 

                                                           
68Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, Organisationsteori: kultur, struktur, 
processer, (Malmö 1999) s. 139 
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anpassning och intern integration – som fungerat 
tillräckligt bra för att betraktas riktig och för att kunna 
läras ut till nya medlemmar som det rätta sättet att 
uppfatta, tänka och känna på i förhållande till 
föreliggande problem.69  
 

Författarna tillägger att mönstret av grundläggande antaganden 
utvecklas efterhand och blir således en del av folks medvetande, 
eller kanske snarare deras undermedvetande. Det är inte något 
man tänker på, utan fasta premisser som man spontant handlar 
efter. Detta har anstiftats av en inlärningsprocess som i de flesta 
fall inletts av en ledare eller grundare av organisationen. Därefter 
har det utvecklats ett mönster av antaganden och övertygelser, 
eftersom erfarenheten visat att dessa hjälpt till att lösa 
organisationens problem på ett övertygande sätt.70 Mönstret 
består av olika kulturelement som kan beskrivas på följande sätt:  
1, Fysisk layout av lokaler (exempelvis kontor och fabrik).  
2, Kontaktregler som nyanställda kan lära.  
3, Grundläggande värderingar (basic values) som framstår som 
gruppens ideologi eller filosofi.  
4, Bakomliggande begreppsmässiga kategorier och antaganden 
som gör att folk kan kommunicera och tolka vardagens 
händelser.71 
Kultur påstås reducera osäkerhet, den skapar en form av 
ståndpunkt bland all daglig input. Kulturen fungerar även som 
ett slags filter som kan sortera bort onödig information. Den 
                                                           
69Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, (1999) s. 140 
70Ibid 
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fungerar även som en slags fotografisk lins. Kulturen bidrar till 
att göra livet i en organisation mera överskådligt och stabilt.72  

Den språkliga existensen 

Organisationskulturens betydelse består av många olika inslag, 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist beskriver ett antal faktorer som 
kan sägas ingå i betydelsen. Kulturen påverkar problem kring 
intern integration. Man kan anta att en väl fungerande kultur 
inom en organisation påverkar positivt för att lösa problem av 
ovanstående art (egen anmärkning). Hur ser strukturen ut i fråga 
om begrepp och språk existerar samma språk och 
begreppsapparat? Om medlemmarna inte kan kommunicera med 
och förstå varandra existerar ingen grupp enligt vedertagen 
definition. En av de viktigaste delarna av en kultur är total 
enighet om vilka som är innanför och vilka som står utanför och 
vilka kriterier som skall avgöra om någon är medlem eller inte. 
Varje organisation bör utarbeta sina egna regler för kritik och 
komma fram till vilka kriterier som ska användas för att avgöra 
hur man uppnår, behåller och mister makt. Enighet på detta 
område är nödvändig för att hjälpa medlemmarna att motverka 
aggressiva känslor. Man nämner belöning och straff. Hur ser 
kulturen eller organisationen på dessa kriterier, vad bedöms som 
berömvärt/klandervärt och ”rätt” handlingssätt (egen 
anmärkning). De diskuterar också den egna ideologi och 
”religion” vilka organisationen förhåller sig till. Vid 
oförståeligliga/oförklarliga händelser bör meningen med dessa 
                                                                                                                
71Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, (1999) s. 140ff 
72 Ibid s. 144f 
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klargöras så att medlemmar vet hur de ska förhålla sig till dem. 
Därmed kan de undgå den ångest som är förbunden med det 
oförklarliga och okontrollerbara. 73 

Kommentar 
Författarna går in i organisationskulturen utifrån en synvinkel där 
de först diskuterar organisationens ingredienser i olika ”plan”, de 
dolda och synliga aspekterna. De talar om synliga aspekter såsom 
mål och struktur, de dolda aspekterna beskrivs som attityder, 
värderingar etcetera. De synliga aspekterna utgör en liten del av 
det dagliga arbetet medan de dolda aspekterna ses som 
grundläggande för organisationen. När de sedan går in på 
begreppet organisationskultur så handlar den om de 
dominerande värderingarna och beteendenormer. Dessa 
understöds av historia, händelser och medarbetares insatser. 
Detta benämner författarna som den stabiliserande faktorn och 
styrka. Organisationskulturen beskrivs som svår att förändra 
(men inte omöjlig får man anta, egen anmärkning). Definitionen 
på organisationskultur framhävs av citat av Edgar Schein vilken 
påtalar att de mönster av antaganden som fungerat tillräckligt bra 
betraktas som ”ett riktigt sätt” och får handleda nya medlemmar. 
Dessa antaganden påstås utvecklas efter hand och att de 
anstiftats av en ledare/grundare av organisationen. Då detta är 
en definition i socialpsykologisk genre får man förmoda att 
författarna ansluter sig till detta perspektiv att se 
organisationskultur. Dessutom pekar de redovisade synliga 
respektive dolda faktorerna på en socialpsykologisk tillhörighet. 
                                                           
73Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, (1999) s. 142ff 
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En organisationskultur reducerar osäkerhet, framkallar 
ståndpunkter vilka medlemmarna kan stå efter samt att livet i 
organisationen görs överskådlig. Med det sistnämnda får man 
anta att det ges en uppfattning för medlemmarna om vad 
organisationen är, vilket kan härledas till en identitet. En identitet 
om sin organisation, vilken man tillhör, och identitet om sig själv 
som medlem av denna. De tar även upp betydelsen av språk och 
språkförståelse mellan medlemmarna i organisationen vilket kan 
sägas stå för grunden av en gemensamhet, grupp eller kultur.  
 
Jag anser att Bakka, Fivelsdal & Lindkvist skildrar sitt budskap 
om organisationskultur på ett sätt som överensstämmer med 
bilden av skildring två. På så sätt att det är ett försök att så precist 
som möjligt beskriva de delar de tar upp i anslutning till 
definitionen organisationskultur. Fokus kan dock sägas ligga mer 
på hur organisationskulturen kommer till, behålls och är 
arrangerad än vad den innehåller mer exakt. Jag anser dock att 
man även kan ana ett tillvägagångssätt som pekar mot skildring 
tre. Det finns utrymme för att tolka de delar de valt att ta upp 
utifrån inslag av samhälls och antropologisk vetenskap. De 
nämner exempelvis sociala kontakter och språk vilket tyder på 
detta.  

”Organisationskultur som syntes” 
När Greve förklarar organisationskultur och utgår han från andra 
författares definitioner till vilka han gör tillägg och lägger ihop 
dessa till en egen text. I slutet av boken så anger han en 
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organisationskulturdefinition som får antas gestalta en förening 
av de tidigare. Han skriver att kultur som begrepp inte är en ny 
företeelse. Det har använts av antropologer under en lång epok. 
Problemet, tillägger han, är att definitionerna är lika många som 
det existerar kulturer.74 
 

Kultur är en språklig och symbolisk gemenskap som gör 
att människor kan kommunicera och förstå varandra. 
Det ger en bakgrund till hur människor tänker, tolkar 
och förstår andras beteenden (Smircich 1983). Det 
betyder att kulturen skapar en införstådd kunskap som 
gör att interaktioner med andra människor kan fungera.75 

 
Kulturen innebär att människor delar en rad 
grundläggande värderingar och föreställningar som inte 
ifrågasätts (Schein 1985), vilket också påverkar deras 
hållningar och trossystem. Trossystem är här uppfattat 
som ideologier (…) d.v.s. som en uppsättning 
orsakssammanhang som människor tror på, och som 
styr deras beslut och beteende.76  

 
Det innebär ett sätt att tänka på, uppfatta och reagera på 
stimuli som medlemmar av organisationen lär av äldre 
medlemmar genom interaktion (Schein 1985). Som en 
ram för ideologiförmedling används traditioner, historier 
och myter. Normer och värderingar ger en rad regler och 

                                                           
74Greve, Arent, Organisationsteori – nya perspektiv, (Malmö 1997) 
s. 271 
75Ibid, 
76Ibid, s. 271f 
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riktlinjer för beteende; det skapas förväntningar om vad 
som är lämpligt beteende. Det är på detta sättkulturen 
hänger samman med den etiska standarden i 
organisationen.77  

 
Eftersom kulturer innehåller värderingar, normer och 
förväntningar som ställs på beteende, kommer de att 
reflektera ett samhälles etiska kod för vad som anses rätt 
och fel. Utvecklingen av etisk standard styrs i stort sett 
av det som organisationer uppfattar som ett ”passande 
beteende”. De försöker anpassa sitt beteende till det som 
de anser vara acceptabelt. Detsamma gäller de anställdas 
beteende internt i organisationen (March & Olsen 
1989).78 
 

I slutet av boken tar Greve upp ”definitioner av begrepp” och 
skriver följande om organisationskultur: 
 

Kultur är en språklig och symbolisk gemenskap som 
genom ömsesidiga värderingar och 
beteendeförväntningar gör att människor kan tolka och 
förstå varandra och uppträda inom förväntande ramar. 
Kulturen påverkar hållningar och ideologier. 
Organisationskulturen är knuten till organisationen och 
deras kulturella uttryck. Denna kan variera lokalt i en 
organisation, men den reflekterar i hög grad kulturen i 
omgivningarna.79 

                                                           
77Greve (1997) s. 272 
78Ibid, s. 274 
79Ibid, s. 318 
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Greve påtalar i texten att organisationer har en ringa kontroll 
över sin egen kultur. Det är den omgivande kulturen som har ett 
större inflytande på den interna kulturen än ledningen och dess 
försök att styra eller skapa en speciell kultur.80 

Kommentar 
På det sätt som Greve valt att skildra sin text om 
organisationskulturers definition kan sägas att det är strukturerat 
på så sätt som skildring två exemplifierar, nämligen att försöka 
hitta mönster bland olika definitioner och sedan utveckla en egen 
definition av begreppet organisationskultur. Greve framhäver i 
texten att organisationskultur handlar om språk, symboler och 
kommunikation, som bidrar till en kunskap för människors 
samspel. Kulturen är en gemensam syntes, för en grupp av 
människor, som består av lika värderingar, normer, 
beteendemönster och ideologier som gruppen fattar sina beslut 
efter. Denna syntes reflekterar omvärldens syn och etiska kod på 
acceptabla beteenden samtidigt som detsamma gäller för 
individen inom organisationen. Greve kopplar därmed 
organisationen till omvärlden eller med andra ord samspelet 
däremellan. Påverkansfaktorer är därmed exempelvis inte enbart 
de interna symboler, artefakter, och förutsättningar för 
organisationskulturens gestaltning. Det existerar därmed något 
annat, ett externt inslag till innebörden av organisationskultur. 
Genom att han påpekat att det finns en mångfald av definitioner 

                                                           
80Greve, (1997) s. 272 
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så synliggörs en del av problematiken med begreppet. Kulturer 
kan påstås vara mångfald, men även en specifik mångfald 
(organisationskulturen i en organisation) bör kunna tolkas och 
definieras. Detta så att det kan förklaras vad som ingår i den. 
Med begreppets många definitioner minskar tydligheten i vad 
den tillhandahåller men samtidigt så ges det en ökad möjlighet att 
anpassa definitionen till den kontext som den skall användas till.  

”Karaktären som källa” 
Författaren Gareth tar i sin bok upp text och fallstudier kring 
organisationsteoretiska spörsmål. Denna bok är i sig inte unik, 
den tar upp definitioner av begrepp inom organisationsteori, 
exempelvis organisationskultur. Vad som mer tas upp är 
medlemmarnas betydelse för organisationen och 
organisationskulturen. Något som ses som den ultimata källan till 
organisationskultur. Detta är intressant i sammanhanget då de 
tidigare redovisade budskapen om organisationskultur inte på 
samma sätt profilerar källan till organisationskultur som denne 
författare.  
 
Jag väljer att för resonemangets skull ta med författarens 
definition av organisationsteori, trots att vi i detta kapitel 
resonerar och diskuterar kring budskapet om 
organisationskultur. Min trosföreställning är att definitionen är 
lämplig i sammanhanget kring etik (se nedan) på ett adekvat sätt. 
Kopplingen till ämnet organisationskultur som en gren av 
organisationsteori visar sig för betraktaren. 
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Organizational theory is the study of how organisations 
function and how they affect and are affected by the 
environment in wich they operate.81 

 
Definitionen påtalar att organisationsteori handlar om 
organisationers funktion och hur den påverkar och påverkas av 
sin omgivning i vilken de verkar. Organisationskultur definieras 
som, 
 

Organizational culture is the set of shared values and 
norms that controls organizational members interactions 
with each other and with suppliers, custumers, and other 
people outside the organizations. An organizational 
culture is shaped by the people inside the organization, 
by the ethics of the organisation, by employment rights 
given to employmentees, and by the type of structure 
used by the organisation.82 

 
Organisationskulturen definieras som en uppsättning av delade 
värderingar med mera som lotsar och styr interaktionen mellan 
medlemmar och med andra parter. Kulturen är formad av 
medlemmarna inom organisationen, förekommande etik, de 
anställdas rättigheter och organisationens struktur. Författaren 
beskriver etik i olika kategorier, social etik, yrkesetik och 
individuell etik. Den sociala beskrivs kortfattat som moraliska 
omdömen som är formade utefter samhällets normsystem i 
vilken seder och bruk och oskrivna lagar ingår. Medlemmarna 
                                                           
81Jones, Gareth R, Organizational theory (New Jersey 2001) s. 8 
82Ibid s. 8  
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automatiserar dessa etiska urskillningar beroende på att det är det 
samhälle de lever i och därmed internaliserar dem och gör dem 
till sina egna. Yrkesetik beskrivs som normer, vilka för uppgiften 
utbildande medlemmar utvecklat för att lösa problem eller 
arbetsuppgifter. Medlemmarna tar till sig denna yrkesetik på 
samma sätt som den sociala etiken. Individuell etik beskrivs som 
den moral vilken individen interagerar med andra, den skapar en 
struktur för hur man beter sig mot och med andra. Vad som kan 
påverka den individuella etiken är vad författaren kallar för 
personaletik, vilket kopplas samman med den position 
medlemmen äger i organisationen. Som tillägg till ovanstående 
tre olika kategorier av etik kan nämnas att grundaren av 
organisationen har en väsentlig roll för utformningen av etiken.83 
Som definitionen av organisationsteori förtäljde så syns även 
relevansen av relationer till omvärlden i resonemanget kring etik. 
 
Under rubriken ”Charestistics of people within the organization” 
tar författaren även upp källan till organisationskultur, vilken 
knyts an till medlemmarna och grundaren av organisationen. 
Författaren påpekar att om man vill se varför kulturer skiftar ska 
man titta på dess medlemmar. Olika kulturer utvecklar distinkt 
skiljande kulturer beroende på att var och en attraherar olika 
typer av människor med olika värderingar etiska överväganden 
och personligheter. De som inte passar in i detta ”mönster” drar 
sig ur organisationen på ett eller annat sätt. Detta innebär att 
medlemmarna inom den specifika kulturen blir allt mer och mer 
                                                           
83Jones, (2001) s. 141f 
 



58 

lika, vilket i sin tur medför att organisationens kultur distanserar 
sig från andra organisationer, med liknande struktur och 
uppdrag. Författaren pekar dock på att den uppstående kulturen 
inte alltid är den bästa för organisationen.84 Det är ett iakttagande 
som är nog så viktigt och man kan anta att när kulturen inte är 
den bästa för organisationen är det problematiskt att lösa det för 
densamma. 

Kommentar 
Gareth använder sig av ett påstående framställningssätt i sitt 
budskap om organisationskultur. Kultur är och så vidare. Genom 
texten så skönjs ett försök att föra fram budskapet på ett sätt 
som stämmer överens med skildring två, så precist som möjligt. 
Vad detta innebär är inte att definitionen i sig är så precis som de 
facto är möjligt, utan resonemanget kring organisation och 
organisationskultur som helhet beskrivs uttryckligt. Författaren 
går mer på djupet och beskriver vad exempelvis social etik, 
yrkesetik och individuell etik innebär. 
 
Karaktärsdrag hos medlemmarna ses som viktiga för 
organisationskulturen, ett betraktande som är mycket intressant 
när det gäller studier av organisationer och deras kultur. Inte bara 
intressant därför att det är svårt att rent fältmässigt finna dessa 
karaktärsdrag som påverkar kulturen. Utan också för att med 
detta synsätt så skulle det rent hypotetiskt kunna skapa en 
önskad kultur redan i starten för en organisation. Utan tvekan så 
får man påstå att sådana försök görs ständigt, men med vilket 
                                                           
84Jones, (2001) s. 139 
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resultat frågar man sig. Anställningsintervjuer med mera kan 
antas få en ökad betydelse för organisationskulturen. Det blir 
inte enbart kompetens som skall beaktas utan också på vilket sätt 
denne potentiella medlem av organisationen ”passar in” i den 
begynnande eller befintliga kulturen. Grundarens roll i 
utformningen av kulturen är central, denne person har till synes, 
enligt detta resonemang, ett tungt ansvar att bära i vad man 
skulle kunna kalla för den ”kulturella kvaliteten”. 
Vad som mer är intressant att notera är att organisationskulturen 
påverkas av de rättigheter som ges till de 
anställda/medlemmarna. Skulle vi koppla detta till personaletik 
som ovan redovisats är det kanske inte i så stor utsträckning de 
rättigheter som ges utan den position som ges till varje enskild 
medlem. Frågan vi kan ställa oss är huruvida den fördelade 
makten spelar roll i en organisationskulturs struktur som i sig 
påverkar organisationskulturen. Men det är inte bara de interna 
faktorerna som spelar roll i organisationskulturen utan även 
omvärldens påverkan som vi tidigare erfarit av författarens 
resonemang. 

”Metalösningar och subkulturer”, 
I boken, Introduktion till organisationsteori, skriven av Paul Flaa 
(m.fl.), tas synen på kultur upp och författarna visar följande 
definition,  

 
Kultur är de grundläggande antaganden och 
uppfattningar som delas av (nästan) alla och tas för givna 
och omedvetet styr beteendet. Det är på grund av de 
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fungerat ”så bra” hittills som de betraktas som sanna. En 
lösning som fungerat några gånger sätter två slags spår. 
Kortsiktigt ökar sannolikheten för att den kommer att 
väljas en gång till: man vill ju gärna ha nya vinster. På 
lång sikt utkristalliseras också en tolkning av vinsten, en 
överenskommen förståelse av hur lösningen fungerade, 
d.v.s. en insikt om vilka principer som den inbegrep, 
som man kan använda som allmänna rättesnören i 
framtiden.85 

 
Författarna tar också upp fördomar i samband med 
organisationskultur de yttrar att det är de rådande fördomarna 
inom en organisation som utgör dess organisationskultur, både i 
aspekten av att vara nyttiga och problematiska. De går också in 
på begreppet metalösningar som består i ”inte- frågor ”, vi gör inte 
så här. Exempelvis med att påstå att vi bemöter inte kunder på 
det sättet, vilket då kopplas till vad som är fel (egen anmärkning). 
Däremot ger kulturen inte bara metalösningar, ofta föreskriver 
kulturen förslag på detaljerade åtgärder, som att vi ska möta 
kunderna iklädda kostymer. Ty det är så att organisationer inte 
bara styr medlemmarnas beteende genom att bestämma dess 
rutiner utan också vilka grunduppfattningar som de ska utveckla. 
Det går inte att undgå en kultur eftersom den ”drabbar” oss. 
Exempel ges på turisten som åker utomlands och ställs inför 
dilemmat att det inte bara räcker med att förstå språket för att 
klara sig i en främmande miljö. Det existerar lokala 
grundansatser, som bör kännas till för att tolka den miljö/kultur 

                                                           
85Flaa, Paul, Introduktion till organisationsteori (Lund 1998) s. 78 
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man befinner sig i (egen anmärkning). Om det inte förekommer 
erforderliga kulturinsikter i en organisation kan den gå under. 86 
Vi måste därmed förstå den kultur medlemmen befinner sig i 
samt att organisationen har kunskap om vilken kultur som den 
innehar och hur denna yttrar sig i det vardagliga arbetet. 
 
Det finns inte bara en enhetlig kultur i en organisation, det kan 
finnas flera, uttrycker man. Dessa kallas då för subkulturer och 
beror på tre faktorer. För det första, tidsaspekten, en ung 
organisation har ofta en unison kultur med en entusiasm för 
kollektivet och en ångest för splittring vilket vore fatalt för en ny 
organisations existens. Dessutom äger medlemmar i en ny 
organisation en ångest för att inte bli accepterade. Detta 
förändras dock över tid vilket då kan generera subkulturer. Den 
andra faktorn är att organisationen är sin ”egen fiende”, 
kulturdrag som ”veteranerna” i organisationen på sin tid lärde sig 
vara fruktbara och ger dem självkänsla kan hindra förnyelse 
vilket skapar en kulturell opposition hos nya medlemmar. Den 
tredje faktorn är att ”organisationen blir större”, vilket skapar 
förutsättningar för specialisering inom organisationen. 
Avdelningar med olika kunskaper och vad som kallas alternativa 
verkligheter och bidrar till olika socialisationsprocesser.87  

Kommentar 
Upptagen definition är ett beskrivande sätt att definiera kultur 
och ett försök att så precist som möjligt definiera begreppet 

                                                           
86Flaa, (1998) s. 71ff 
87Flaa, (1998) s. 82 
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organisationskultur som den verkar och fungerar, alltså är det 
skildring två, som får stå som modell för gestaltningen. Vad som 
framkommer i texten är budskap om att organisationskultur 
exempelvis består av värderingar och grunduppfattningar som 
organisationen vilka ses som de rätta. Detta medför att kultur går 
att skapa, samtidigt som den redan finns där som ett faktum. 
Medlemmen blir utsatt för den och organisationen (ledning?!) 
kan styra vilka beståndsdelar denne medlem bör äga. Detta 
klargörs med metalösningar om hur man inte gör för att sedan 
konkretiseras med detaljerad instruktion om hur medlemmen 
bör agera. Subkulturers uppkomst behandlas, men inte dess 
betydelse för organisationens vardagliga arbete. Är det gott eller 
ont frågar jag mig. Svaret får bli att det subkulturer är ett faktum 
vilket kan vara av både ont och gott. Vi kan sannolikt själva dra 
oss till minne situationer där vi blivit ”utsatta” för grupperingar 
och subkulturer på arbetsplats eller i andra sammanhang. 

Det symboliska perspektivet, ”den nya 
vägen” 
Bolman & Deal använder sig av två definitioner av 
organisationskultur (som vi sett tidigare i uppsatsen) för att 
förklara den. Den första finner författaren med stöd från Schein 
1992 och den andra från Deal och Kennedy 1982: 
 

(…) ett mönster med gemensamma grundantaganden 
som en grupp lärt sig när medlemmarna löst problemen 
med anpassning utåt och integration inåt och som 
fungerat tillräckligt bra för att man ska betrakta dessa 
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antaganden som giltiga och för att nya medlemmar 
därför ska lära sig dem som det rätta sättet att uppfatta, 
tänka och känna när det gäller problem.88  

 
Hur man gör saker och ting här89  

 
Författarna ser på organisationer som kulturer utifrån ett 
symboliskt perspektiv. Med tiden utvecklar varje organisation 
typiska uppfattningar, åsikter och beteendemönster. Många av 
dessa är omedvetna, eller tas för givna, och återspeglas i myter, 
sagor, historier, ritualer, ceremonier och andra symboliska 
former. Chefer som inser den makt som ligger i symboler är 
bättre rustade för att kunna förstå och påverka sin organisation. 
Utifrån ett symboliskt perspektiv utgör mening ett 
grundläggande mänskligt behov. De chefer som förstår sig på de 
symboliska formerna och aktiviteterna och verkar för att de ska 
användas bidrar till att forma en effektiv organisation, i varje fall 
så länge som organisationskulturen stämmer med marknadens 
utmaningar.90  
 
 Det symboliska perspektivet betraktar livet som växlande och 
inte linjärt. Organisationer fungerar som komplexa och ständigt 
föränderliga. Symboler förkroppsligar och uttrycker en 
organisations kultur, de sammanvävda mönster som existerar när 
det gäller åsikter, värderingar, praxis och artefakter. Detta gör det 
                                                           
88Bolman & Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap 
(Lund 1997) s. 266 
89Ibid 
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klart för medlemmarna vilka de är och hur de ska agera. För 
detta ändamål använder man sig av myter, historier, 
hjältar/hjältinnor och metaforer. Vad författarna också pekar på 
är humorns positiva delaktighet för skapandet av integration, 
socialisation och belysning av viktiga händelser och situationer.91  
 
Utifrån detta perspektiv bedömer man en organisation på 
grundval av hur den ter sig eller uppfattas. En avpassad struktur 
tillhandahåller en ceremoniell scen och uppvisar för publiken 
den dramatiska föreställning den förväntat sig. Dramat skapar 
tillförsikt och främjat tilltron till organisationens syfte. 
Funktioner som gör föga för att samordna olika aktiviteter spelar 
en viktig symbolisk roll. De utgör ett slags inre kitt, hjälper 
medlemmarna att hantera olika situationer, visar meningen och 
spelar sin roll utan att komma med fel repliker. De stjäl inte 
föreställningen från huvudrollsinnehavaren och de blandar inte 
samman komedi med tragedi. Utåt sett skapar dessa funktioner 
en god grund för förtröstan och förhoppning. Perspektivet 
introducerar och bearbetar begrepp och synsätt som förr i tiden 
sällan kom till användning. Dessa begrepp innebär en tydlig 
omdefiniering av dynamiken i organisationen och får betydande 
konsekvenser för ledning och förändring av organisationerna. 
Historiskt sett har teorier om ledarskap och organisation 
fokuserat på instrumentella frågor. Vi uppfattar ett problem, 
försöker hitta på och genomföra en lösning på problemet och 
frågor oss därefter vad vi uppnådde. Svaret blir ofta: ”Ingenting 
                                                                                                                
90 Bolman & Deal, (1997) s. 266 
91 Ibid s. 251ff 
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eller mycket litet”. Författarna uttrycker att resultatet blir att ju 
mer något förändras, desto mer förblir det samma sak. Ett 
sådant budskap är nedslående och desillusionerande. Det skapar 
en känsla av hjälplöshet och en tro på att saker och ting aldrig 
kommer att bli bättre.92  
 
Det symboliska perspektivet slår an en mer hoppfull ton, enligt 
författarna. Ponera att man av en mångfald anledningar har 
bestämt sig för att omstrukturera organisationen. Man kanske är 
otålig, besviken eller vill förnya sin tillvaro. Då iscensätter man 
därför ett spel som kallas Förändring. I slutet av skådespelet kan 
man ställa sig tre frågor: 
1. Vad var det som kom till uttryck? 
2. Vad tilldrog sig uppmärksamheten (vad gavs plats på scen)? 
3. Vad var det som fick legitimitet? 
 
Svaren på den typen av frågor är ofta mycket upplyftande. 
Dramat gör det möjligt för oss att lösa motsättningar och 
utforma en lösning på våra problem. Gamla konflikter, nytt blod, 
inlånad expertis och avgörande frågor dras in på förändringens 
arena; där kombineras dessa faktorer och börjar skapa nya myter 
och föreställningar. Förändringen blir spännande, uppbyggande 
och livgivande. Budskapet stärker och eggar sinnena. Det finns 
alltid hopp; världen kan alltid bli annorlunda. Varje dag kan visa 
sig bli mer spännande och rymma ett större mått av mening än 

                                                           
92Bolman & Deal, (1997) s. 285 
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den föregående. Om det är på det viset, får man förändra 
symbolerna, skriva om dramat, utveckla nya myter, eller dansa.93  

Kommentar 
Skildring ett står som modell för gestaltning av definitionerna, i 
den betydelsen att det i anslutningen till presenterade definitioner 
görs en uppräkning av kulturbegrepp såsom myter, sagor, 
historier, ritualer, ceremonier och andra symboliska former. 
Författarna går in på organisationen föränderlighet vilket får ses 
som en central punkt i synen på organisationskultur. Vad som 
mer färgar texten är budskapet om den ”nya metod” som 
fördelsaktligt används för att se/bedriva en organisations 
förändring. Det symboliska perspektivet på organisation och 
organisationskultur pekar på att ting och föresatser, som för 
medlemmen kan kännas svårt och obegripligt men för 
organisationens effektivitet är centrala ”förkroppsligas” eller 
tydliggörs genom historier, metaforer etcetera. Detta 
angreppssätt på organisationsforskning kan påstås vara det mest 
moderna och följaktligen mest flexibla verktyg för att kunna 
förändra inom en organisation, något som kan påstås stå i paritet 
med samhällets nutida krav på snabba utvecklingar/förändringar. 
Även om det för medlemmen i organisationen kan göra det 
lättare att förstå sammanhang och händelser, samt att för 
forskaren använda sig det verktyget för att undersöka en 
organisations struktur och kultur, faller kanske något av den rent 
klassiska vetenskapliga sfären. Det kan ändå påstås att vi står 

                                                           
93Bolman & Deal, (1997) s. 285f 
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inför ett skifte av studier inom organisationsforskningen, vilket i 
så fall är den ”nya vägen”. 

”kitt…” 
Claes Trollestad tar i sin bok Etik & Organisationskulturer upp 
begreppet organisationens kultur utifrån tre synsätt, 
funktionalistiskt, hermeneutiskt och som en intern variabel (corporate 
culture).94 
 
Begreppet får olika innebörd beroende på om man betraktar 
utifrån ett funktionalistiskt synsätt eller ett hermeneutiskt 
perspektiv.  
 

Utifrån ett funktionalistiskt synsätt blir innebörden mer 
ledningsinriktad med kultur ”menat” som en variabel 
vilken kan kontrolleras och manipuleras utifrån 
ledningen.95 

 
I ett hermeneutiskt perspektiv blir innebörden mer 
antropologisk där kulturen betraktas som en metafor och 
ett grundläggande sätt att förstå organisationer som ett 
sociala fenomen.96  

 
Ett tredje sätt, ”Corporate culture” innebär att betrakta 
organisationskultur som en intern variabel. Det gäller 

                                                           
94Trollestad, Claes, Etik & Organisationskulturer, (Falun 2000) 
s.274f 
95Ibid  
96Ibid 
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uppfattningen mellan kultur och organisation. 
Organisation som fenomen vilken själv utvecklar kultur. 
Vid sidan av produkter och tjänster produceras även 
som biprodukt kulturella artefakter som riter, legender 
och ceremonier.97  

 
Ofta definieras kultur, enligt Trollestad, som det sociala eller 
normativa kitt som håller organisationen samman. På detta sätt 
uppfattas organisationskultur fungera som att avgörande medel 
med vilket det strategiska ledarskapet kan påverka och styra 
organisationens riktning. Ett antagande som ofta återkommer är 
att den organisation vars interna kultur stöder affärsstrategin har 
större möjlighet att vara framgångsrik.98  

kommentar 
Det funktionalistiska synsättet ger begreppet organisationskultur 
en föränderlig och påverkansbar struktur, av en maktbärande 
ledning. Detta i sig är en viktig aspekt för att förstå begreppet 
organisationskulturs betydelse och mening. Uppfattas den som 
”dålig” kan den omstruktureras för att passa funktionen som 
organisationen vill åt. Den är inte statisk utan föränderlig. Vill 
man däremot betrakta organisationer som sociala fenomen utgår 
man utifrån hermeneutikens ramar, del- och helhet. Det tredje 
sättet Trollestad lägger fram i texten belyser 
organisationskulturen som något framväxande, vilket man får 
anta sker ”över tid”. Det växer fram parallellt med 

                                                           
97Trollestad, Claes, (2000), s. 276 
98Ibid 
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organisationens arbetsuppgifter, som om den hade ett eget liv. 
Trollestad liknar kulturen som ett sammanhållande ”kitt” som 
den strategiska ledningen har förmågan att använda i positiv 
bemärkelse. Det betyder att en maktbärande ledning skulle ha 
inflytande över detta ”kitt”. Om så är fallet får man anta att 
texten hos Trollestad är mer färgad av det funktionalistiska 
spåret än de övriga. På det sätt han valt att framlägga budskapet 
om organisationskultur visar på det sätt som skildring tre innebär. 
Trollestad använder sig av synsätt på organisationskultur som ger 
definitionerna innehåll vilket kan kopplas till 
samhällsvetenskapens och antropologins genre. 

”Företagets själ- organisationskultur” 
Koskinen diskuterar i boken Etik, ekonomi och företagets själ, något 
som han kallar för företagets själ och dess ingredienser. Han 
framför att företagets själ, företagets identitet är en vikänsla och 
en stolthet hos medarbetare vilken kan visas utåt (bilden av 
företaget, egen anmärkning) som ytterligare stärker detta.99 Han 
tar fram en livsåskådning som kan vara relevant att betänka i 
sammanhanget. Det är en livsåskådningsdefinition enligt Jeffner, 
”de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller 
har en avgörande betydelse för en övergripande bild av 
människan och världen och som bildar ett centralt 
värderingssystem och som ger uttryck för en grundhållning.”100  
 

                                                           
99Koskinen, Lennart, Etik, ekonomi och företagets själ, (Stockholm 
1999) s. 69 
100Ibid, s. 70 
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När det handlar om personalpolicy och etik skriver Koskinen, att 
personalpolicy handlar om, ”Psykiskt välbefinnande och 
arbetslivskvalitet, gemenskap i arbetslaget, jämställdhet, lönerättvisa och 
utvecklingsmöjligheter.” Han skriver att det i en god personalpolicy 
skall ingå ett genomtänkt ansvar för personalen i 
övertalighetssituationer och beredskap att möta och handskas 
med kriser och olyckor.101 Etiken beskriver han som frågor vilka 
berör, är detta rätt eller gott, är det vår plikt eller vårt ansvar, är 
det solidariskt, rättvist, jämlikt och kan vi vara stolta över vad vi 
gör. 102  

Kommentar 
Företagets själ kan översättas med begreppet organisationskultur. 
Det handlar om en identitet en vikänsla, en gemenskap. Denna 
bild, eller med andra ord ”gällande organisationskultur” inom 
företaget/organisationen kan visas utåt genom detta får 
omvärlden av vad företaget är vilket stärker företagets identitet. 
Koskinen påtalar livsåskådningens relevans i utformningen av 
gällande värderingssystem och grundhållning i en organisation. 
När Koskinen berättar om personalpolicy och etik förmodar jag 
att han ser dessa som påverkansfaktorer för 
organisationskulturen. Koskinens budskap kan sägas stå utanför 
någon enskild typ av skildring. Det gör det ej desto mindre 
intressant. Att klassificera in detta budskap ser jag som orimligt 
bland annat därför att det ligger på en ”annan nivå” då fokus 

                                                           
101Koskinen, (1999), s. 25 
102Ibid, s. 34ff 
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ligger på människosyn och ett slags själsligt plan, organisatorisk 
själ. 

Organisationskultur per mytologi, ”en första 
granskningsmodell” 
Charles Handy, Gamla gudar och dagens chefer, kopplar samman 
olika ledarstilar med olika kulturer, dessa liknas vid fyra grekiska 
gudar. Han skriver ”jag har valt att låta dessa fyra gudar symbolisera de 
varierande ledarstilar som kan urskiljas i olika organisationer, eller med 
andra ord de olika kulturer som finns inom organisationerna.”103 De fyra 
gudarna fått namnge var sin kultur eller filosofi till varje typ av 
organisationskultur. Han påpekar också att dessa kulturer är bra 
för något. Ingen kultur är i sig dålig eller felaktig, bara olämplig i 
vissa sammanhang.104 Författarens resonemang liknar det 
symboliska perspektivet som jag tidigare redogjort för. Han tar 
inte med någon definition av organisationskultur utan gestaltar 
den genom de fyra typerna som symboliseras och förtydligas 
med angiven titel, på kulturen. Jag har valt att ha med denna typ 
av liknelse då jag anser att det på ett beskrivande sätt illustrerar 
en organisationskultur, vilket med lätthet kan överföras till den 
eventuella organisation man väljer att utforska. Givetvis räcker 
resonemanget inte till för att studera en organisationskultur 
grundligt, men skapar eventuellt tidiga ”tankeramar” kring ett 
första intryck av den organisation som skall studeras. Texten 
skall därvid betraktas som ett tillägg i tankeprocessen, som enligt 

                                                           
103Handy, Charles, Gamla gudar och dagens chefer, (Stockholm 
1987) s. 7 
104Handy, (1987), s. 17 
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mina förhoppningar skall infinna sig hos dig som läsare, och inte 
i första hand som ett “analysgrundade delmoment”. 

Klubbkulturen (Zeus) 

Zeus var guden som regerade på Olympos berg med hjälp av 
åskan när han skulle krossa någon eller guldmoln när han skulle 
förföra. Han var fruktad såväl som respekterad och älskad. 
Symbolen för denna typ av organisationskultur är ett spindelnät. 
Det viktiga i denna symbolik är att den närhet som ”ringarna” 
har, vilka omger centrum och spindeln (chefen), är maktens och 
inflytandets ringar. (ju närmre centrum och spindeln/chefen 
desto mer makt, egen anmärkning) Det är relationen till spindeln 
som är den viktiga och inte formell titel eller 
befattningsbeskrivning. Klubbkulturen är utmärkt när det krävs 
snabba resultat. Kvaliteten beror på Zeus och den inre cirkelns 
kompetens. Förtroende för varandra spelar en avgörande 
funktion för denna typ av organisationskultur. Förtroende anses 
billigare (mer ekonomiskt, egen anmärkning) än kontroll. Detta 
gör klubbkulturen billig i drift. Medlemmen tillhör klubben och 
därför ges fria tyglar beroende på det förtroende som existerar.105  

Rollkulturen (Apollo) 

Rollkulturen bygger på definitioner av de roller eller det arbete 
som skall utföras, inte på individer. Apollo var ordningens och 
reglernas gud. Kulturen bygger på att människorna i grunden är 
rationella och att allt kan och bör analyseras på ett logiskt sätt. 
Symbolen för rollkulturen är ett grekiskt tempel då det 
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förknippas med att de grekiska templen fick sin styrka och 
skönhet från pelarna. Pelarna representerar funktioner eller 
avdelningar, de förenas endast i toppen (frontonen) där ledarna 
residerar. Pelarna förenas också av ”spänntrådar” av principer 
och procedurer. Apollonstilen av kultur passar organisationer där 
morgondagen förmodligen är gårdagen lik. Det bygger på 
förutsebarhet och stabilitet. Exakthet och anonymitet präglar 
denna typ av kultur.106  

 Uppdragskulturen (Athena) 

Består av ett nätverk av löst förbundna enheter. Symbolen för 
denna kultur är ett nät där kulturen utnyttjar resurser från olika 
delar av organisationssystemet och koncentrerar dem till en viss 
knut (i nätet) eller problem. Kulturens gud är en ung kvinna, 
krigsgudinnan Athena. Hon beskyddade hantverkare och 
pionjärer. Kunnande och kompetens är vad som räknas i 
kulturen. Likheten med gudinnan är att de lösa enheterna kan 
liknas vid militära kommandoenheter. Uppdragsskulturen har 
tidigare påträffats hos konsultföretag, reklambyråer. 
Uppdragskulturer är dyra (att driva) och befolkas av experter 
som vet om att begära ett marknadspris för sin kompetens.107 

Den existentiella kulturen (Dionysos) 

Dionysos var vinets och sångens gud. I denna kultur är 
organisationen till för individen och inte tvärtom (som syns mer i 

                                                                                                                
105Handy, (1987) s. 19f 
106Ibid s. 22f 
107Handy, (1987) s. 26f 
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de andra tre typerna av kulturer). Vi finner den existentiella 
kulturen i organisationer som innehåller advokater, läkare, 
arkitekter och artister. Kulturen fungerar utmärkt när det är 
situationer där individens skicklighet och som är organisationens 
tillgång. Symbolen för den existentiella kulturen kan liknas vid en 
stjärngrupp löst sammanhållen av i en cirkel, bilden förändras 
inte nämnvärt om en stjärna försvinner.108  

Kommentar 
Att koppla samman olika kulturer med grekiska gudar ter sig 
kanske vid första anblicken något förhastat men har den fördelen 
att det ger en imaginär bild av utseendet och strukturen 
beträffande organisationens kultur. Rubrikerna (exempelvis 
rollkulturen) skapar ytterligare bilder i tankar om organisationen. 
Man kan som läsare nästan se organisationens medlemmar 
framför sig och vilken funktion de disponerar i organisationen. 
Exempelvis kan förklaringen av klubbkulturen skönja på vilket 
sätt interaktionerna mellan medlemmar i organisationen äger 
rum. Det relativt anspråkslösa förfarandet av författaren, ger en 
”första granskningsmodell” och simplifierar en första analys av 
en studerad organisation. En analys i den bemärkelsen att sätta 
ord på det mönster eller struktur som anas i organisationen. 
Modellen kommer att exemplifieras i epilogdelen. 

                                                           
108Handy, (1987)  s. 31f 
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Konklusion  
Vi kan konstatera skillnader i upplägget i bidragen när det gäller 
att framlägga budskapet om organisationskultur. Vissa, 
exempelvis Flaa och Jones har en relativt stark ståndpunkt i sitt 
framförande vad organisationskultur är. Andra författare, 
exempelvis Abrahamsson & Andersen, lägger fram budskapet på 
organisationskultur som mer får gestalten av ett kan vara. 
Författarna Bang och Greve skulle jag vilja placera någonstans 
mitt emellan då de använder sig av antingen flertalet definitioner 
med kommentarer eller definitioner med egna tillägg vilket 
således ger en något öppnare hållning till vad organisationskultur 
är/kan vara. 
 
Om vi försöker att kategorisera de olika författarnas budskap om 
organisationskultur utifrån konventioner så kan vi se att det i 
kulturkonventionstänkandet uppstår samma typ av problematik 
som i skildringar. Nämligen den att det är svårt att knyta 
författarnas budskap till en enstaka kategori. Detta kan sägas 
bero på det framförda resonemanget om att forskningen saknar 
en gemensam världsbild, metodansats och teoretiska förfäder. 
Det är alltså så att området utgörs av en mångfald ansatser och 
inriktningar. Därmed påstår jag att när det gäller att knyta 
kulturkonventioner till författarnas budskap om 
organisationskultur så kan följande slutsats dras. Författarna, 
använder sig generellt av flertalet definitioner som på ett eller 
annat sätt täcker fler än en konvention. Vad som bör betänkas i 
detta sammanhang är vad som kan sägas vara tyngdpunkterna i 
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budskapet, med andra ord, vad som väger tyngst och därmed 
skall betraktas som det essentiella. Man kan anta att författarna 
generellt inte ansluter sig till en konvention av den förmodade 
orsaken att det skulle innebära en uteslutning av en annan. Detta 
skulle i sin tur betyda att budskapet om vad organisationskultur 
är skulle begränsas, möjligen ett bakslag för den vetenskapliga 
ådran. I detta fall så kanske det är en produkt av den 
tvärvetenskapliga anda som existerar i organisationsteorins sfär. 
Är detta av positivt eller negativt natur? Jag får nog lov att påstå 
att det till en viss extension kan vara negativt. I den bemärkelsen 
att i en önskvärd kategorisering och uppdelning av åsikter kan 
förfarandet skapa en viss oordning. Däremot anser jag att det i 
ett vidare perspektiv skapar just den flora av möjligheter som 
genererar potential för mångfald. Det är det som är detta 
områdes styrka, att använda sig av området (organisationen) och 
önskvärda belysningsmoment för att bestämma ”förutsättningar” 
i metodansats och teoribildning.  
 
Om vi uppmärksammar Anderssons resonemang om tre synsätt 
på organisationskultur skapar det en enklare 
kategoriseringsmodell för olika budskap om organisationskultur. 
Vi kan nästan omedelbart ta ställning till vilken tyngdpunkt som 
ligger i ett budskap om organisationskultur genom att jämföra 
det med det axiologiska, kognitiva eller det symboliska synsättet. 
Avseendet är att föredra om det är just en kategorisering av 
budskap som är önskvärt. Däremot skapar det inte i lika stor 
omfattning en grund för fortsatt djup i en studie av budskap om 
organisationskultur på det sätt som konventionstänkande gör, 
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med den reserveringen att kritik framförts kring 
konventionstänkandets mer allmänna teoretiska inriktning.  
Forskningsområdet är stort och brett, många discipliner vill vara, 
och är med och ”slåss om kakan”. Genom studien kan vi 
konstatera att det finns en mångfald av definitioner av begreppet 
organisationskultur. Begreppet blir således mångfacetterat och 
har därmed flera betydelser. Problemet med organisationskultur 
och dess mångfald av definitioner, som Alvesson för fram, är 
intressant för vidare studier. Forskningsområdet är inte 
fullbordat. Trots den tid som passerat, kvarstår problemet, vilket 
skapar utrymme för fortsatt strävan mot att förklara 
organisationskultur. Hur detta görs på bästa sätt kan förmodligen 
bara avgöras genom reflektioner över vad som ska ingå i en 
kultur och syftet med att studera kulturen i en organisation. 
Detta innebär därmed att området är beroende av orsak och 
verkan. Vad är det som orsakar ett specifikt opererande och 
vilken verkan får det? Det är verkan som då är grunden till 
organisationskulturstudier, exempelvis att eftersträvan är att se 
varför effektivitet eller agerande i arbetssituationer ser ut som de 
gör. Till detta kopplas vad som är orsaken till verkan, vilka 
ingredienser (i kulturen) som kan sägas påverka denna verkan. På 
så sätt kan man påstå att förfarandet med att studera 
organisationskultur börjar ”bakifrån”. Något av en 
”Jeopardymodell”, där svaret presenteras före frågan, kanske 
man skulle kunna säga. Gåtan (orsaken) kan då bara förklaras 
genom att veta svaret på den (verkan).  
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Vad vi mer kan notera är att det funderas kring hur pass sund en 
enhetlig definition av begreppet skulle vara. Det kan påstås vara 
fruktbart att ta ställning till vilken definition man väljer att anföra 
då det till synes står i relation till vad som skall studeras i en 
organisationskultur. Det är alltså så att begreppets definition till 
synes är valbar beroende av vad som eftersöks. Är området att 
studera exempelvis vilka artefakter som påverkar en 
organisations medlemmar och deras beteende så torde det vara 
på sin plats att eftersöka en definition i det symboliska 
perspektivet på organisationskultur. Det ligger ett stort ansvar på 
de som studerar organisationskulturer. Som ansvarig för en 
studie eller förespråkare av en viss typ av ingredienser av kultur 
bör det klargöras var denna person står i åsikt och perspektiv 
angående organisationskultur. Detta är dock inte nog. En 
förklaring till orsakerna varför man anser att vissa ingredienser 
behandlas som kultur och att andra inte åskådliggörs, skall på ett 
tydligt sätt framföras. Jag anser att det senare är en del av 
ansvaret som inte tydliggjorts i budskapet om organisationskultur 
av författare, som framkommit i texten. En förklaring är att det 
är just budskapet om organisationskultur som framhävs och inte 
kopplingen till studie av densamma. Att en förklaring är så vital i 
sammanhanget beror på ett antal faktorer. Det ger ett verktyg att 
se på vilket sätt kultur behandlas. Är den en gemensam 
värdemässig företeelse? Är innehållet kopplat till individers 
specifika karaktärer och kompetens? Ses ledningen och 
strukturen som essentiell i sammanhanget? Lever den ett eget liv 
eller styrs den av ledning eller omvärld? Är den påverkbar eller 
uppkommer den under tid på ett sådant sätt att den är i sig självt 



80 

ett faktum i en organisation? Ställs sådana typer av spörsmål 
framkommer det som exkluderats som ingrediens i en kultur. En 
annan faktor är att genom att motivera ståndpunkt ges en chans 
till inblandade parter att kunna förstå kultur och vad det är. En 
vidare förståelse utöver ”hur vi gör saker och ting här”. Jag anser 
att det handlar om mer än ”hur”, det handlar om faktorer som 
påverkar kulturens gestaltning, och det handlar om 
människornas individuella förutsättningar i kulturen. Om dessa 
aspekter tydliggörs i debatten om organisationskultur, håller jag 
för sannolikt att det för medlemmar av en kultur skapar insikt 
om varför detta ”hur” uppstår och vad det får för betydelse för 
det varagliga arbetet i en organisation. Något som för övrigt allra 
uttryckligast torde vara ett syfte med att studera 
organisationskultur. Detta innebär i sig en vidare mening än att 
skapa ökad effektivitet hos ett företag/organisation genom att 
arbeta med ledning och struktur, som litteraturen påvisat som en 
av de produkter av att studera organisationer och 
organisationskultur. Kultur är mer än ett verktyg för att nå 
optimalitet. Det finns sociala och humana värden att eftersträva 
som i en sekundär aspekt påverkar optimalitet och ekonomisk 
vinst, något som till mångt och mycket styr företag och 
organisationer.  
 
Organisationskultur framställs som en mångfald av objekt, om vi 
tar budskapet om organisation och ser det som en helhet. De 
olika författarna skiljer sig i de ingredienser man presenterar och 
det är det som är intressant att diskutera. Vi kan konstatera att 
organisationskultur kan röra sig från en tankemässig 
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konstruktion till faktiska ting och personer (symboler och 
hjältar). Objekt som alla kan påstås påverka och skapa en kultur. 
Vad blir då skillnaden med tanke på vilket objekt vi väljer att ha 
som tyngdpunkt i betraktandet av en organisationskultur? Jag 
uppfattar det som två skilda sätt att diskutera 
organisationskultur. Om vi anser att det är en tankemässig 
konstruktion och håller det som objekt för studier av en 
organisationskultur kan det medföra att vi svävar lite på målet. 
Det är svårt att konkretisera vad det exakt är, objektets 
beskaffenhet. Men å andra sidan, om vi bortser från 
konkretiseringsdilemmat innebär det att kultur är en egenart i en 
organisation. Något jag skulle kalla, det egna elementet, i en 
organisation. Om vi uppfattar kulturen som en egenart, uppstår 
det faktum att den existerar och verkar i egenskap av sig själv. 
 
Om vi ser att organisationskultur består av faktiska ting och 
personer som på ett eller annat sätt interagerar med varandra, 
eller åtminstone står i relation till varandra, yppar sig en mer 
distinkt förklaring på vad organisationskultur är. Förbindelsen 
mellan ting, person och organisation samt omvärlden är central 
för hur organisationskulturen yttrar sig. Vi kan studera 
exempelvis medlemmars karaktärer, status, ting och symbolers 
betydelse för det vardagliga arbetet i en organisation. Kulturen 
blir således inte lika starkt friställd från det övriga i en 
organisation. Kulturen är i beroendeställning av fysiska 
förutsättningar. Kulturen yppar sig som den av “andra” skapade 
elementet, vad jag kallar, det relationskapade elementet.  
 



82 

Nu är det dags att vara kritisk till resonemanget. Båda 
perspektiven är påtagligt skapade av andra genom interaktion 
etcetera. Vad jag menar är att i mitt resonemang kring 
organisationskultur som det egna elementet ter sig utgångspunkten 
vara det tankemässiga om “hur vi gör saker och ting här”, inom 
vår organisation. Detta innebär att diskussionen rör sig i gebitet 
av “Vi”, medlemmarna, har skapat dessa ramar för beteende 
kring hur vi, medlemmarna, tänker tillsammans och hur vi, 
medlemmarna, med detta löser det vardagliga arbetet. Utifrån det 
andra perspektivet diskuteras hur de personer som individer, 
med exempelvis de facto betydelsefull karakteristika samt ting 
och symboler påverkar ramen för detsamma. Jag vill också påstå 
att det egna elementet kan ses som en nutidsbunden ram, vilken är 
skapad över tid men agerandet av medlemmarna sker i det egna 
elementet. Det relationsskapade elementet är på ett mer påtagligt sätt 
bundet av personer, status, symboler etcetera som tidigare 
utvecklat ramen för organisationskulturen. Skillnaden ligger 
därmed i att i det egna elementet agerar jag som medlem därför att 
vi tänker på ett visst sätt vilket skapat den ram vilken jag rättar 
mig efter, och i det relationsskapade elementet agerar jag utefter vad 
jag, och andra, som individ har med sig i organisationen. 
Agerandet sker alltså beroende på andra objekt än mig själv.  
 
Som jag i inledningen uttryckte angående ett ”know-how”, är 
organisationens kultur som ett “inre liv” det sättet jag ser 
organisationskultur. Det är något djupare än lösandet av 
arbetsuppgifter, agerande etcetera (likt en själ som Trollestad 
uttrycker organisationskultur). Kulturen kan gestalta 
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organisationens, om inte hjärta, så åtminstone, och hellre, lever 
vilken rensar det mindre bra som florerar i omlopp. Jag tror att 
många intressenter för organisationer kopplar samman 
ledningens förmåga med kulturen, vilket i sådant fall i 
förlängningen betyder struktur, ledningsmetoder och drag mot 
effektivitetens kapacitet eller icke kapacitet. Här skönjs misstaget. 
Ledning , struktur och kultur blir således organisationens hjärta. 
Det är det som får företaget eller organisationen att slå. Med 
dåligt hjärta avtar styrkan i effektiviteten. Används istället kultur 
tankemässigt i egenskap av en ventil, eller som jag tidigare nämnt 
lever, finns ett verktyg för att bereda organisationen och arbeta 
med det man har. 
 
Kultur i en organisation fyller en funktion oavsett hur man väljer 
att se på den och vilka aspekter man än förhåller som troliga för 
skapandet, sammansättning och beståndsdelar. Jag anser att 
kultur i en organisation inte bara speglar omvärldens 
uppfattningar om vad som är rätt och fel, värderingar etcetera, 
utan också speglar ett arbetsklimat i en organisation. Kulturen är 
en produkt av densamma. Alltför stressigt eller på annat sätt 
ofördelaktiga förhållanden riskerar att kulturen i organisationen 
utvecklas på ett självdestruktivt sätt. Det goda byts mot mer ont, 
vad det än är som gör en kultur dynamisk och organisationen 
produktiv. Jag håller också för sannolikt att subkulturer av 
negativ karaktär utvecklas genom dessa förhållanden, något av 
ett ”vi- och demtänkande”. Positiva subkulturer, kulturer som 
bidrar till organisationens produktivitet skapas av medlemmar 
med kompetenser och karaktär som skiljer från det tidigare. 
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Dock ska det tilläggas att subkulturer som kommer till genom 
denna situation inom en organisation kan, åtminstone i ett kort 
tidsperspektiv, vara av negativ natur för organisationens 
produktivitet och gemenskap. Om subkulturer i en organisation 
är klargjorda för medlemmarna i organisationen förmodar jag att 
samarbete och förståelse mellan dessa subkulturer ökar och leder 
till en större tillit och trygghet i organisationens kulturer och dess 
medlemmar.  
 
Tyngdpunkter i studiens bild av budskap om organisationskultur 
som helhet ter sig sammanfattningsvis som: 
• Det är en tvärvetenskaplig uppgift att skönja 

organisationskultur. 
• Problematiskt begrepp att definiera, mångfacetterat. 
• Olika budskap ger fingervisningar om vad (tyngdpunkter) 

som kan räknas in i organisationskultur. 
• Ståndpunkt angående vad som anses vara kultur är viktig i 

studier av densamma. 
• Definitionen präglas av det som skall studeras, vilket jag ser 

som positivt och klargörande. 
• Organisationskultur äger ingredienser av både medvetna och 

omedvetna beståndsdelar för medlemmen. 
• Organisationer och organisationskultur liknas vid olika 

metaforer och strukturer, men gestaltas också av de 
tyngdpunkter som ses som essentiella i de olika budskapen. 

• Organisationskulturen kan sägas byggas av medlemmar över 
tid och påverkas av faktorer såsom omvärlden, 
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organisationens uppdrag, medlemmars karaktärsdrag och 
symboler.  

 
Jag uttrycker begreppet organisationskultur som, den miljö vars 
påverkan bidrar till det beteende och agerande som lämpligast infinner sig 
hos medlemmar för att lösa det vardagliga arbetet och producera förståelse i 
en organisation. Med miljö menar jag både tankemässiga (såsom 
delade tolkningar av värderingar, normer och etik) och 
strukturmässiga (såsom arbetsklimat och medlemmens roll) 
premisser. Med ”lämpligast infinner sig” avses giltighet, 
gemensamt för kollektivet. Med förståelse menas den språkliga 
gemenskapen och möjligheten för medlemmen att äga en insikt 
beträffande sin och organisationens funktion. 
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Epilog 
Detta är en berättelse om en upplevd kultur baserat på två besök 
av en organisation och information från möte med enbart en 
person, vilket således frambringar en ”skepnad av subjektivitet”. 
Intentionen med berättelsen är inte att skapa en så ”riktig” bild av 
rådande kultur inom organisationen som möjligt utan att för dig 
som läsare främst koppla och reflektera innehåll till tidigare text. 
Jag har valt att dölja organisationen genom ett alias. Det kan för 
övrigt vara av vikt att poängtera att jag som besökare redan 
innan innehade en viss, om än ringa, insikt om förekommande 
kultur och lokala grundantaganden (då jag har en viss vetskap 
om hur organisationen arbetar och resonerar). I slutet tar jag upp 
vilken typ av kultur, utifrån Handys resonemang, är den som kan 
kopplas till organisationen. Om detta stämmer eller om det finns 
en annan typ av kultur som eventuellt kan passa bättre för 
uppgiften kommenteras.  

Jag skådade kultur… 
Jag var av en händelse på besök hos en organisation i statlig regi. 
En organisation som medialt mestadels uppmärksammas då den 
på ett eller annat sätt misslyckats med sitt uppdrag eller framställs 
i negativa sammanhang och ordalag (något som för övrigt kan 
påstås vara specifikt för viss journalistik). Organisationen styrs av 
ekonomisk politik, en politik som styr uppdragens karaktär. 
Liknande uppdrag i andra länder kan påstås ha en större vikt vid 
socialpolitik. Man arbetar bland annat med styrning och 
verkställande av uppdrag för vad man skulle kunna kalla för en 
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underorganisation. I denna underorganisation riktar man sig mot 
två skilda kunder, vilka jag namnger som beställare och utförare. Jag 
skulle personligen lägga in en ytterligare kund (intressent), en 
kund som jag för att inte avslöja allt för mycket kallar för kund X. 
Det var i få ordalag det hela om organisationens karaktär. 
Organisationen går hädanefter under täcknamnet ”Delta” 
(flodmynning). 
 
Klockan 13.00 ringde jag på porten i gatuplan och talade med en 
receptionist, förmodar jag. Jag kom in i byggnaden som var 
centralt belägen. Ett antal våningar upp ringde jag ytterligare på 
för att komma in hos organisationen. Fram kom en man i övre 
medelåldern och öppnade glatt och såg på mig som om vi hade 
varit och fiskat tillsammans i helgen. Han tvekade aldrig att 
släppa in mig, eller granska mig för att se vem jag kunde vara, 
dock krånglade låset en stund vilket vi skojade till om. Det var 
lugnt och inte så mycket folk, kanske beroende av tidpunkten, 
strax efter lunchtid. Jag kände mig väl till mods och frågade efter 
den person som jag skulle träffa. – Han sitter bakom hörnet där 
borta, gå och kolla du, sa han. Om han är där, tillade han snabbt, 
annars kan du bara sitta här och vänta. ”Här” var i 
sammanhanget ett antal soffor med tidningar, och en hund (!!!). 
Tjänstemannen dök upp och vi började diskutera 
organisationskultur och organisationens verksamhet samt 
uppdrag. Han ville efter en stunds samtal veta vad jag menade 
med organisationskultur vilket jag replikerade med en motfråga, 
vad anser du är organisationskultur? Efter en kort tystnad så sa 
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han, ”på organisationen (Delta) handlar det mycket om 
arbetsklimat, hur man upplever sin situation.”  
 
Detta är i och för sig något som diskuteras bland 
organisationsforskare. De vill gärna se en distinktion mellan 
kultur och klimat. Men jag anser att det kan kopplas till varandra 
på sådant sätt att det ena påverkar det andra och att de två i viss 
mening kan sägas vara av samma art. Speciellt om den aktuella 
arbetsplatsen är så präglad av förutsättningars snabba 
förändringar. Till stor del beroende på den ekonomiska politik 
som styr uppdragens beskaffenhet. Men även beroende på kund 
X förändrade förväntningar på utförarna till denna organisation.  
 
Tjänstemannen och jag diskuterade så småningom 
organisationsstruktur och omorganisation. Tjänstemannen 
påtalade att Delta har för inte allt för länge sedan gjort en 
”uppdatering” av organisationen vilket innebar att omfördela 
innehavarna av chefspositioner runt om i landet. Detta för att 
börja om från ”scratch” och få en ny fräsch start på 
organisationen och verksamheten. Som grund för detta låg, 
bland annat får man förmoda, en tidigare omstrukturering av 
underorganisationens olika enheter. Något som, åtminstone till 
utseendet, fick resultat av en mer enhetlig underorganisation 
istället för olika ”avdelningar” inom densamma. Vad har detta att 
göra med organisationskultur då? Då det, som tidigare nämnts, 
dragits en parallell från arbetsklimat till organisationskultur och 
drar ytterligare en koppling till struktur inom organisationen, så 
innebär det att en omstrukturering medför nya positioner och 
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förhållande på arbetsplatsen, vilket är arbetsklimat. 
Organisationen har styrt upp modellen för arbetet av 
underorganisationen på så sätt att man gått från en 
”individmodell” där varje medlem ansvarar för sitt, till en 
”modell av team” där medlemmarna vet att om jag inte är på 
plats finns det någon kollega som tar vid. 
 
 Jag argumenterar mot detta genom att påstå att det för individen 
inte nödvändigtvis innebär en lättnad av arbetsklimatet. Det kan 
upplevas som ytterligare krav på sig att även sköta ”andras” 
uppgifter. I teorin anser jag att den nya modellen utgör ett bra 
komplement för ett positivt arbetsklimat men i praktiken kan det 
få bieffekter. Till ovanstående ska tilläggas att inom 
underorganisationen förekommer en ny profilering av 
yrkesrollerna/yrkesfunktionerna för medlemmarna av 
organisationen. Här anar vi att identiteten, yrkesidentiteten för 
medlemmarna förändras. Medlemmen ställs inför tankar som, 
igår var jag den ”här”, idag så är jag nånting annat nämligen… 
imorgon? 
 
Om vi för sammanhangets skull kopplar yrkesidentiteten till 
yrkesstoltheten så kommenterar tjänstemannen detta med att 
konstatera att exempelvis så förekommer det att många (inte alla) 
gärna tar av sig namnbricka. Brickan är obligatorisk att bära på 
arbetsplatsen, som medlem av organisationen. Det förekommer 
exempelvis under lunchtid. Detta kan vara indikationer på att 
man inte önskar skylta med att man tillhör eller på sätt och vis 
representerar denna organisation. Även privat förekommer det 



91 

indikationer på det faktum att medlemmarna inte gärna skyltar 
med sin yrkestillhörighet. Som exempel kan ges att det enligt 
tjänstemannen påstås att medlemmar, i viss utsträckning, inte 
gärna diskuterar var man arbetar och med det öppnar tillfälle för 
känsloladdad diskussion angående organisationens verksamhet. 
 
Jag anser dock att det är tänkbart att man som medlem av 
organisationen ser lunchen som en slags ”oas”, eller ”frizon” där 
det finns chans att frikoppla sig från sin yrkesroll och ”ladda 
batterierna” till eftermiddagen. Det kan i praktiken vara en 
outtalad norm som kollektivet av medlemmar delar, ingen annan 
har den på sig, varför jag? En norm som uttrycker sig och skapar 
ett beteende, lika för ”alla”, men som för medlemmen bygger på 
skilda anledningar av individuell karaktär. Betydelsen av 
handlingen är således olika. Något som på ytan då får en bild av 
ett gemensamt handlingsmönster men på djupet åskådliggör 
skillnader (i betydelser), för individen. Namnbrickan har blivit en 
symbol, en artefakt. Exempelvis för den medlem som väljer att 
inte bära den på grund av risken för konfrontation med andra. 
Namnbrickan förknippas med något negativt eller att bäraren 
ifrågasätts av omgivningen. Därmed har namnbrickan fått en 
betydelse. En betydelse som är ogynnsam för 
organisationskulturen. 
 
Yrkesrollen kan också problematiseras när medlemmarna i 
underorganisationen möter sina kunder, beställarna och utförarna. 
Hur bemöter man dessa två skilda typer av kunder? Inför 
beställarna kan, enligt tjänstemannen, situationer av 
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underlägsenhet uppstå medan mötet med utförarna omvänt 
förhållande kan inträda. Det uppstår även etiska dilemman när 
Delta inte bara står för service utan också som maktutövare i 
gestaltning av myndighet. Värderingar, medlemmars och de 
politiska ställs inför ett eldprov, är de kompatibla? 
 
Under det andra mötet två veckor senare diskuterades det vidare 
med fokus på tjänstemannens föreställningar, utifrån sig själv i 
den position denne besitter, om organisationen och dess kultur. 
Jag frågande vilken värdering som var den mest påtagliga i 
organisationen, han svarade, ”medlemmar av 
underorganisationen äger en stor volym av vänlighet gentemot 
sina kunder. Alla ska få en chans även om de inte motsvarar de 
egenskaper som bör besittas av individen för en viss typ av 
aktion. Detta kan i viss grad motverka organisationens uppdrag 
och minskar den procentuella effektivitet som eftertraktas.” En 
värdering som kan sägas vara synlig är alltså ”rättigheten att få en 
chans”, gällande för alla. 
 
Efter detta svar på frågan undrade jag vidare vilken värdering 
som var den viktigaste. ”Vikten av prioriteringar i medlemmens 
handlande, att utföra uppdragets tre huvudmoment (kan ej 
avslöjas här med tanke på anonymitet).” På frågan om 
förekommande normer inom organisationen påtalar 
tjänstemannen objektivitet och rättssäkerhet. ”En korrekt 
förhållning gentemot kunder, respekt är viktigt, självklarheten av 
sekretess och att undkomma jävsituationer. Vi vill inom 
organisationen ha medlemmar med olika karaktärer och 
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kompetenser och med det finns utrymme för varierande 
värderingar men vad som är grundläggande för verksamheten är 
att: - vi ska tala med samma tunga!”  
 
Det sistnämnda tolkar jag som grundläggande i hur 
arbetsuppgifter skall utföras inom organisationen. Oavsett vem 
kunden riktar sig till så skall det, för medlemmarna, existera en 
gemensam referensram ifråga om värderingar och tydlighet av 
”vad som gäller”. Det ger således en fingervisning om en av 
organisationskulturens önskvärda produkter. 
 
Då vi diskuterade synen på omvärld kopplade tjänstemannen 
detta till samarbetspartners, ett ökat samarbete med andra 
organisationer. ”Vi ser fördelar med att gå från enskilda 
perspektiv från respektive organisation på kunder till ett 
perspektiv där vi tillsammans arbetar för att lösa arbetsuppgifter. 
Det kan sägas öka dynamiken och effektiviteten i arbetet. Vi 
måste utgå från flera perspektiv som exempelvis ekonomi, 
psykologi och politik, tillägger tjänstemannen.”  
 
Jag anser att detta kan vara en ”öppning” för individer med 
tvärvetenskaplig kompetens, som medlemmar i statliga 
organisationer som denna. Det går också hand i hand med vad 
organisationsteorin påtalar som en tvärvetenskaplig uppgift, att 
studera organisationskultur. 
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Kommentar 
Med ovan berättelse om en organisation ämnar jag påvisa att de 
delar som jag åskådliggjort ingår i förutsättningar som påverkar 
och skapar en kultur. Delar som består i exempelvis fysisk 
uppbyggnad såsom byggnader, miljö och dylikt, struktur, 
yrkesroll/identitet, uppdrag/arbetsuppgifter. Organisationen 
verkar vilja komma åt arbetsklimatet och förändra det genom att 
se över ledarstilar och struktur för omorganisering. Detta är inte 
ovanligt enligt organisationsforskare, som tidigare framgått. Vad 
som till viss del framkommit är de specifika värderingar och 
normer, tankesätt kollektiva och gemensamma som förekommer 
inom organisationen och är av största betydelse för 
organisationens vardagliga arbete. Dessa är dock av naturliga skäl 
svåra att se i ett första möte. Det krävs grundligare ”research” 
för att studera detta. 
 
Jag vill kort kommentera bemötandet som jag ställdes inför vid 
besöket. Att först ringa på och släppas in av receptionist (?) gör 
det möjligt att för tjänstemän ”innanför nästa dörr” att acceptera 
mig som insläppt utan att fråga ytterligare. Är detta ett medvetet 
eller omedvetet förehavande kan man fråga sig. Ett spörsmål 
som kan kopplas till organisationens kultur, kundbemötande eller 
förhållningssätt gentemot kunder, externa intressenter. Kanske 
en gemensam kognitiv ingrediens eller ett rent praktiskt sätt att 
lösa ett av de moment som ingår i det vardagliga arbetet.  
 
Charles Handy kopplar organisationskultur till ledarstilar och 
delar in dem efter grekiska gudar. Den kultur som torde antas 
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bäst stämma överens med den struktur och typ som ovan 
nämnda organisation gestaltar är rollkulturen (Apollo). En kultur 
som bygger på principer och procedurer. Ordning och regler är 
Apollos kännetecken, något som också stämmer överens med 
organisationen. Däremot kan det diskuteras hur pass lik den ena 
dagen är lik den andra. Speciellt med tanke på de snabba 
förändringar av förutsättningar som medlemmen av 
organisationen ställs inför. Med detta i åtanke så kan man 
fundera kring hur pass denna kultur kan sägas vara den mest 
lämpliga. Kanske drag av uppdragskulturen (Athena) kan var något 
att sträva efter. Kunnande och kompetens är det viktiga i 
kulturen och uppgifter löses efter “problemknutar” som uppstår. 
Athena var krigsgudinnan och medlemmarna i organisationen 
skulle då ses som kommandoenheter med ett gemensamt 
uppdrag att lösa. Kanske en yrkesidentitet stärks med denna 
något utopiska fantasi. Nackfördelen för organisationen är det 
faktum att denna typ av kultur är dyr i drift och att anonymiteten 
som starkare existerar i Rollkulturen än i Uppdragskulturen, 
enligt Handy. Det finns ett behov att vara anonym i 
organisationen Delta, detta bland annat av ansvarspraktiska skäl. 
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Sammanfattning 
Essän, I kulturens tecken, - budskap om organisationskultur, är skriven 
med tanke på att föra fram budskap om organisationskultur. Syftet 
med denna magisteruppsats är att skapa en insikt hos läsaren i 
vad begreppet organisationskultur betyder, vad 
organisationskultur består av och vad som påverkar densamma. 
Fokus i essän ligger på enheter som påstås ingå i begreppet 
organisationskultur, såsom värderingar, förhållningar, normer, 
etik med flera, som nämns som kulturinnehåll. Metoden är 
baserad på litteraturstudier. Upplägget av presentationen av olika 
budskap om organisationskultur från företrädare av olika 
discipliner yttras sammanhängande så att texten ges ett utrymme 
att ”berätta fritt”. Det ingår ett antal fristående bidrag av olika 
karaktär och omfång och åsyftar till att ge budskap om 
organisationskultur. Hur en definition skildras är en av 
aspekterna för att se urvalet av innehåll av organisationskultur. 
Detta kan göras med precision eller på ett mer beskrivande sätt, 
dock inte nödvändigtvis med exakt tydlighet eller djup. Genom 
att i litteratur, som berör organisationskultur, söka efter vad 
organisationskultur betyder, vad den innehåller och till viss del 
vad som påverkar den har förfarandet gett en avgränsning. 
Därmed förtydligas dessutom att det inte är organisationsteori 
som främst presenterats i arbetet utan en del av den, 
organisationskultur. Intentionen att skriva på ett pedagogiskt sätt 
för att gagna kunskapsprocessen för läsaren följer genom arbetet. 
Exempelvis förekommer en epilog som beskriver ett möte med 
en organisation och dess kultur baserad på två möten med en 
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tjänsteman. Där ges läsaren tillfälle att med ”nyvunna” 
kunskaper vandra in och själv reflektera kring vad 
organisationskultur kan vara. 
 
I essän konstateras att det ”saknas” en gemensam världsbild, 
metodansats, definition av forskningsobjektet och gemensamma 
teoretiska förfäder. Det verkar såsom att området snarare utgörs 
av en mångfald ansatser och inriktningar. Essän behandlar 
beståndsdelar av, samt olika sätt att se på organisationskultur. 
Arbetet byggs upp i tvärvetenskaplig anda, enligt den 
organisationsteoretiska traditionen. Curt Andersson uttrycker sig 
som så, ”organisationsteori är flervetenskaplig”109. Han tillägger senare 
att, ”…ingen vetenskaplig disciplin har monopol på organisationsteorin, 
även om sociologin har varit ursprungsdisciplinen.”110 Att ringa in 
begreppet organisationskultur är således en tvärvetenskaplig 
uppgift som medför medverkan från flera ämnesområden 
däribland socialpsykologi, antropologi, sociologi, statsvetenskap 
och företagsekonomi. Alla dessa ämnen präglar i dag 
forskningsområdet men det råder ingen större enighet om hur 
begreppet organisationskultur ska preciseras. 
 
Essän belyser tyngdpunkter i olika budskap, med andra ord, vad 
som väger tyngst och därmed skall betraktas som det essentiella, 
vad som är kultur (enligt respektive författare). 
Forskningsområdet är stort och brett, många discipliner vill vara, 
och är med och ”slåss om kakan”. Genom texten kan vi 
                                                           
109Andersson, Curt, Organisationsteori ( Lund 1994) s. 7 
110Ibid. s. 11 
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konstatera att det finns en mångfald av definitioner av begreppet 
organisationskultur. Begreppet blir således mångfacetterat och 
har därmed flera betydelser. 
 
Essän presenterar funderingar kring hur pass sund en enhetlig 
definition av begreppet skulle vara. Det kan påstås vara fruktbart 
att ta ställning till vilken definition man väljer att anföra då det 
till synes står i relation till vad som skall studeras i en 
organisationskultur. Det är alltså så att begreppets definition till 
synes är valbar beroende av vad som eftersöks. 
Organisationskultur kan röra sig från en tankemässig 
konstruktion till faktiska ting och personer (symboler och 
hjältar). Objekt som alla kan påstås påverka och skapa en kultur. 
Kultur i en organisation påstås fylla en funktion oavsett hur man 
väljer att se på den och vilka aspekter man än förhåller som 
troliga för skapandet, sammansättning och beståndsdelar. Jag 
anser att kultur i en organisation inte bara speglar omvärldens 
uppfattningar om vad som är rätt och fel, värderingar etcetera, 
utan också speglar ett arbetsklimat i en organisation. Jag 
uttrycker begreppet organisationskultur i essän såsom, ”den miljö 
vars påverkan bidrar till det beteende och agerande som lämpligast infinner 
sig hos medlemmar för att lösa det vardagliga arbetet och producera förståelse 
i en organisation.” Mer explicit vad detta uttryck står för 
presenteras vidare i essän. 
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Summary 
This essay, In the signs of organisational culture, is composed with 
intentions to get hold of messages about culture in organisations. 
The aim is to produce an insight about the meaning of the 
concept organisational culture. The essay is about different aspects 
of culture ingredients such as values, norms, ethics and so on. 
The method for this essay is based upon a literature research. 
The material is presented such that it allows messages about 
culture from different scholars and disciplines speak in a more 
freely kind of way. In this way different messages character and 
magnitude about what can be culture in organisations give the 
essay its profile. Namely, to bring out different kinds of aspects 
in organisational culture, what is and what is not culture 
ingredients, according to the literature research that been made 
by the author of this essay. As we will see in this essay the 
literature presents the arguments of what culture can be. This 
presentation is of various standards and can be done with more 
or less precision with a variety of accuracy and depth.  
 
There is an intention, with this essay, to bring out messages 
about culture in organisations as pedagogical as possible for the 
knowledge process. Therefore there is for example an epilogue 
that reports one meeting with an organisation in real life. The 
epilogue gives the reader a possibility to experiment with 
hers/his new learned knowledge about organisational culture. It 
brings an opportunity to reflect upon what organisational culture 
can be, or can not be. 
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This essay determines that the theory of organisational culture 
has the lack of a mutual conception of the world, methods and 
definition of organisational culture and common theoretical 
ancestors. The field (organisational culture) seems more likely to 
be swarming with an assortment of endeavour and 
establishments. Various discipline and scholar dominate the field 
of research, such as economics, sociology and psychology, and 
there is no superior common clarity of how organisational 
culture is going to be defined. The consequence is that the 
concept, organisational culture, is of multiply substance.  
 
In research about organisational culture it seems like the 
definition of the concept is decided on focus of the research. 
The definition can go from an idea of mind (for example, 
common values) to element of things and individuals (symbols 
and heroes). These are objects that all can be understood as 
ingredients of organisational culture. Culture has a purpose and a 
meaning no matter what perspective you have on construction 
or ingredients. In my opinion organisational culture stands for 
more than just values, norms and ethics inside the organisation, I 
believe that it also reflects the working climate in an 
organisation. I express organisational culture like this, ”the 
influence of the milieu contributes to the behaviour and acting/reacting that 
are the most adequate for the members (of an organisation or group) to solve 
daily work/problems and produce understanding in an organisation.” 
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