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SAMMANFATTNING 
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Syfte: I en kunskapsintensiv ekonomi blir den talangfulla medarbetaren med sin 
kompetens och erfarenhet allt viktigare att bibehålla inom företaget, vilket inte alltid 
kan motiveras med en högre lön. Istället kan organisationskulturen innefatta en central 
roll i bibehållandet av talangfulla medarbetare.  
 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur talangfulla medarbetare 
upplever organisationskulturens påverkan på intentionen om att stanna kvar i 
organisationen. De forskningsfrågor som studien avser att besvara är: 
 

● F1: “Hur upplever de talangfulla medarbetarna att en bibehållande 
organisationskultur uppkommer?” 

● F2: “Varför upplever de talangfulla medarbetarna att vissa betoningar inom 
organisationskulturen är av vikt för intentionen om att stanna kvar i 
organisationen?” 

 
Metod: I studien har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts för 
insamling av empiriska data. För att analysera insamlade data har en tematisk 
nätverksanalys gjorts. Det empiriska materialet och det analyserade materialet 
presenteras i separata kapitel med en efterföljande slutdiskussion.  

 
Resultat & slutsats: Resultaten från studien visar på att fyra olika grundläggande 
antaganden: “Tillhörighet”, ”Professionalism”, “Inga hemligheter” och “Frihet” är 
centrala att betona i en organisationskultur för att bibehålla talangfulla medarbetare. 
Studien visar även att de grundläggande antagandena verkar som egna teman men att de 
även har samband sinsemellan då de kan möjliggöra varandra eller verka som motpoler.  
 
Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med utveckling av befintlig teori då frågor om 
varför och hur en bibehållande organisationskultur kan uppkomma har besvarats. Den 
medför även ett djup då en kvalitativ forskningsstrategi har använts för att undersöka ett 
fenomen som tidigare forskare har undersökt kvantitativt. Studien lämnar även ett 
praktiskt bidrag till företagsledare vars anställda kan ses som talangfulla medarbetare. 
 
Förslag till fortsatt forskning: De begränsningar som finns med föreliggande studie är 
att organisationskulturen och dess påverkan enbart har undersökts i en specifik kontext i 
ett företag. Framtida forskning rekommenderas därför att utföra samma typ av studie i 
en annan kontext. Vi har inte kunnat bekräfta de samband som presenteras då de 
framkom genom analysen och därav bör framtida forskning studera sambanden vidare. 

 
Nyckelord: Organisationskultur, företagskultur, talangfulla medarbetare, bibehållande 
av anställda, bibehållande, bibehållande av talangfulla medarbetare 



  

 

ABSTRACT  
Title: To retain talented employees through organizational culture - A case study of a 
consulting company in the IT industry 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
Author: Malin Söderlind and Melinda Malmberg 
Supervisor: Daniella Fjellström and Signe Jernberg 
Date: 2017 – June 

 
Aim: In a knowledge-intensive economy, talented employees with their skills and 
experience, are becoming increasingly important in the company, and this can’t always 
be justified by a higher salary. Instead, organizational culture can play a central role in 
maintaining talented employees. 
 
The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how talented employees 
experience the influence of organizational culture on the intention to remain in an 
organization. One research question that the study intends to answer is: 
 

● F1: "How do talented employees experience that a retaining organizational culture 
occur?" 

● F2: "Why do the talented employees feel that some emphasis in the organizational 
culture is important for the intention of staying in the organization?" 

 
Method: In this study, a qualitative method of semistructured interviews has been used 
to collect empirical data. To analyze collected data, a thematic network analysis has 
been made. The empirical material and the analyzed material are presented in separate 
chapters with an accompanying end discussion. 

 
Result & Conclusions: The results from this study show that four basic assumptions: 
"Affiliation", “Professionalism”, "No Secrets," and "Freedom" are central to 
emphasizing in an organizational culture to maintain talented employees. The study also 
shows that the basic assumptions appear as their own themes, but that they also relate to 
each other as they can enable each other or act as counterparts. 
 
Contribution of the thesis: The study contributes to the development of existing 
theory, as questions about why and how a retaining organizational culture can occur has 
been answered. It also implies a depth when a qualitative research strategy has been 
used to investigate a phenomenon that former researchers have quantitatively 
investigated. The study also provides a practical contribution to business executives 
whose employees can be seen as talented employees. 
 
Suggestions for future research: The limitations of this study are that organizational 
culture has only been investigated in a specific context of a company. Future research is 
recommended to carry out the same type of study in a different industry than the IT 
industry. We have not been able to confirm the relationships presented when they 
emerged through the analysis, and future research should further study the relationships. 

 
Key words: Organizational culture, corporate culture, talented employees, employee 
retention, retention, talent retention 
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1. Inledning 
Inledningen är uppdelad i tre delar. Först presenteras bakgrunden till uppsatsens ämne 

för att sedan gå in på befintlig forskning och den problematik som är aktuell idag där ett 

forskningsgap lyfts fram. Sist presenteras studiens syfte.  

 

1.1. Bakgrund 
De svenska företagen är på väg in i kunskapsekonomin i rask takt och många befinner 

sig redan där vilket gör att medarbetarna i organisationen blir allt viktigare (Wikström 

& Martin, 2012). Enligt Almegas rapport från år 2009 arbetar ungefär varannan 

arbetstagare i Sverige i en kunskapsintensiv verksamhet. En sådan verksamhet 

kännetecknas av högt kunskapsinnehåll och stor andel högutbildad personal (Almega 

u.å.). Wikström och Martin (2012) hävdar även att hälften av svenska företags tillgångar 

är immateriella, såsom kunskap och kompetens hos medarbetarna och de menar att det 

är den framtida konkurrenskraften.  

 

I praktiken innebär den kunskapsintensiva ekonomin konsekvenser för företag som är 

beroende av den kunskap och kompetens som medarbetarna besitter. En av de stora 

utmaningarna är att bibehålla kvalificerad personal (Malmqvist, 2016, 11 juli). För 

företagets räkning kan bibehållande innebära stora ekonomiska fördelar. Fredrik 

Andersson menar exempelvis att det är viktigare att bibehålla talangfulla medarbetare 

än att rekrytera nya och om företaget lyckas  kan det ha en stor positiv 

inverkan på sista raden i bokslutet (Fjällborg, 2017, 15 januari). Vid hög 

personalomsättning kan organisationen drabbas av flertalet negativa konsekvenser, 

bland annat höga kostnader och förlust av expertis, vilket sätter perspektiv på vikten av 

att bibehålla talangfulla medarbetare (Phillips & Edward, 2009). I branscher som är 

specifikt beroende av medarbetarnas kompetens blir det ett faktum. Inom exempelvis 

IT-branschen menar Bob Dickey, chef över teknik- och ingenjörsområdet på Randstad, 

att det råder en kompetensbrist och en strid om talangfulla medarbetare (Malmqvist, 

2016, 11 juli).  

 

Klyschan om att “medarbetarna är vår viktigaste resurs” har slagit in och blivit 

verklighet där företag kan stå handfallna i arbetet med att rekrytera och behålla rätt 

kompetens (Wikström & Martin, 2012). På slutet av 1990-talet publicerade McKinsey 

& Company rapporten “The war for talent”, skriven av Chambers, Foulon, Handfield-
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Jones, Hankin och Michaels (1998) som belyste att ledningen måste kunna svara på 

varför smarta, energiska och ambitiösa individer vill arbeta inom deras företag och inte 

någon annanstans. Beechler och Woodward (2009) menar att striden om talanger 

grundar sig i att det finns en brist på talanger som råder inom flera branscher och länder.  

 

För forskningens del är inte striden om talanger någon nyhet då forskare, för snart 20 år 

sedan, hävdade att den nya vägen till konkurrenskraft skulle komma att bli genom 

rekrytering och bibehållande av talangfulla medarbetare (Chambers et al., 1998; Hiltorp, 

1999; Pfeffer, 2001). Enligt Peterson (2005) är en av företagens viktigaste uppgifter, 

speciellt i branscher där tillväxten är hög, att bibehålla sina medarbetare. 

 

1.2. Problematisering 
Att bibehålla anställda har länge varit en av de grundläggande strategierna inom Human 

Resource Management (HRM) (Bolman & Deal, 2015). Inom HRM har det växt fram 

en ny “strategisk hörnsten” (Kontoghiorghes, 2016, s. 1833) eller ett tema (Thunnissen, 

Boselie & Fruyitier, 2013b) som kallas Talent Management (TM). Talent Management 

är en strategi som syftar till att rekrytera, bibehålla och utveckla talanger inom företaget 

(Mandhanya & Shah, 2010; Wikström & Martin, 2012). Inom TM-området finns det 

forskare som belyser problematiken i att både locka till sig (Mandhanya & Shah, 2010) 

och behålla talangfulla medarbetare (Beechler & Woodward, 2009; Mandhanya & Shah, 

2010). Problematiken kan bero på att talangfulla medarbetare har lättare att byta 

position eller organisation då de är medvetna om sitt värde (Seibert et al., 2001; 

Sonnenberg et al., 2014, se Urbancová & Vnoučková, 2015).  

 

Pfeffer (2001) menar att det är av vikt att företagen betalar sina talangfulla medarbetare 

tillräckligt för att inte gå dem förlorade till någon annan som betalar bättre. Andra 

forskare verkar dock vara överens om att högre lön inte alltid är nyckeln till att behålla 

de anställda (ex. Chew & Chan, 2008; Hiltorp, 1999; Kontoghiorghes & Frangou, 

2009). När en viktig medarbetare frivilligt väljer att avsluta sin anställning uppstår det 

även kostnader då denne måste ersättas (James & Mathew, 2003; Ramlall, 2003; 

Silverthorne, 2004), vilket är ett problem som tidigare forskning har fokuserat på. 

 

En del av den forskning inom TM-området som har studerat bibehållande av talangfulla 

medarbetare har visat på att organisationskulturen har utgjort en viktig del (ex. James & 
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Mathew, 2012; Kontoghiorghes, 2016; Kontoghiorghes & Frangou, 2009; Pfeffer, 

2001). Kontoghiorghes (2016) studie visade på att organisationskulturer som betonar 

bland annat stöd för kreativitet och öppen kommunikation leder till effektivisering av 

TM som innefattar ‘talent attraction’ (tilldragande av talanger) och ‘talent retention’ 

(bibehållande av talanger). Dock menar Kontoghiorghes (2016) samt Kontoghiorghes 

och Frangou (2009) att området inte är tillräckligt utforskat ännu.  

 

När det gäller hur tidigare forskning har bedrivits i samband med organisationskultur 

och bibehållande är de flesta studier, som vi kan se, av kvantitativt slag (ex. Deery & 

Shaw, 1999; Dwivedi, Kaushik, & Luxmi, 2014; Egan, Yang, & Bartlett, 2004; Ghosh, 

Satyawadi, Prasad Joshi, & Shadman, 2013; Habib, Aslam, Hussain, Yasmeen, & 

Ibrahim, 2014; James & Mathew, 2012; Kontoghiorghes, 2016; Kontoghiorghes & 

Frangou, 2009; MacIntosh & Doherty, 2010; Sheridan, 1992). De resultat som har 

genererats från den tidigare forskningen har visat på signifikans gällande samband 

mellan organisationskulturens påverkan och själva bibehållandet. Forskningen har 

däremot inte visat på hur en sådan organisationskultur uppkommer eller bakomliggande 

orsaker till varför. Sheridan (1992) har även hävdat, redan för 25 år sedan, att den 

kvantitativa metoden gav en uppfattning om att upplevda organisationskulturella värden 

varierade företag sinsemellan och att det påverkade bibehållande olika mycket, men att 

det inte gav någon vidare insikt om hur eller varför de organisationskulturella 

skillnaderna utvecklats. Sheridan (1992) menar att ett kvalitativt tillvägagångssätt 

behövs för att förstå utvecklingen av organisationskulturen “... för att fullt ut förstå hur 

organisationskulturella värden påverkar bibehållande av anställda i specifika 

organisationer” (s. 1053, vår översättning). På senare tid har även Dwivedi et al. (2014) 

rekommenderat den framtida forskningen att organisationskultur och anställdas 

intention om att stanna bör studeras kvalitativt med djupare intervjuer.  

 

Undersökning tar vid de ovan nämnda rekommendationer om att studera sambandet 

mellan bibehållande och organisationskultur kvalitativt. Styrkan i att använda en 

kvalitativ metod vid studium av organisationskultur ligger i att kunna se underliggande 

värden och antaganden vilket är svårt att nå med enbart kvantitativ metod (Yauch & 

Steudel, 2003). Undersökning tar därmed hjälp av Scheins (2010) definition av 

organisationskultur som menar att kärnan av en organisationskultur består av 
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grundläggande antaganden och som visar sig i form av normer och värderingar samt 

artefakter. Att kvalitativt studera organisationskulturen, med hjälp av Scheins (2010) 

definition, kan ge en djupare förståelse om hur en organisationskultur upplevs påverka 

de talangfulla medarbetarnas intention om att stanna kvar i organisationen samt hur den 

organisationskulturen upplevs uppkomma. 

 

1.3. Syfte 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur talangfulla medarbetare 

upplever organisationskulturens påverkan på intentionen om att stanna kvar i 

organisationen. 
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2. Litteraturgenomgång 
I kommande kapitel presenteras den litteratur som ligger till grund för studiens 

utformning. Litteraturen behandlar “Talent Management” och “synen på den talangfulla 

medarbetaren”, “Organisationskultur” som grund för studiens operationalisering samt 

den forskning som specifikt behandlar “Bibehållande av medarbetare och 

organisationskultur”. 

 

2.1. Talent Management – Hantering av talangfulla medarbetare  
Kapitel 2.1. inleds med HRM-området och tillhörande Talent Management (TM) samt 

TMs innebörd. Sedan tas bibehållande av talangfulla medarbetare upp där utveckling 

och bibehållande kan ses som ett samspel. Vidare förklaras även organisationskulturens 

del i det hela och sammanfattas med en bild som illustrerar samspelet mellan de olika 

funktionerna. Senare redogörs även synen på en talangfull medarbetare.  

 

Att rekrytera rätt människor, investera i personalen samt att hålla kvar de anställda har 

länge varit grundläggande strategier inom Human Resource Management (HRM) 

(Bolman & Deal, 2015). Buckingham och Vosburgh (2001) menar dock att HR-

funktionen ständigt utvecklas. Ett område som har växt fram inom HRM är Talent 

Management (TM) som kan ses som en ny “strategisk hörnsten” (Kontoghiorghes, 

2016, s. 1833) eller ett nytt tema (Thunnissen et al., 2013b) vilket till och med har 

benämnts som “modern HR” (Wikström & Martin 2012, s. 5). I likhet med de generella 

HR-strategier som Bolman och Deal (2015) redogör för ovan handlar TM i stora drag 

om att systematiskt attrahera och rekrytera högkvalificerade personer för att sedan 

utveckla och behålla dem (Mandhanya & Shah, 2010; Wikström & Martin, 2012, s. 9). 

Thunnissen, Boselie, och Fruytier (2013) menar att den största skillnaden mellan 

“vanlig” HRM och TM är att TM omfattar talangfulla medarbetare.  

 

Mandhanya och Shah (2012) menar att en stor del av TM handlar om att ge 

utvecklingsmöjligheter till nya men även till nuvarande medarbetare. Den stora 

utmaningen efter att en talangfull medarbetare har rekryterats är arbetet med att 

bibehålla denne (Kontoghorghes & Frangou, 2009) som även innefattar utveckling av 

medarbetaren. En utmaning här består i att, som arbetsgivare, kunna erbjuda möjligheter 

till kompetensutveckling för att se till att de talangfulla medarbetarna stannar kvar och 
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utvecklas inom företaget och inte någon annanstans (Wikström & Martin, 2012). 

Wikström och Martin (2012) menar även att det är av stor vikt att ha möjlighet till 

personlig utveckling för att talangfulla medarbetare ska se arbetsgivaren som attraktiv 

och att den främsta orsaken till missnöje är dåliga utvecklingsmöjligheter.  

 

I arbetet med att utveckla och bibehålla medarbetare går det att se att 

organisationskulturen kan innefatta en central roll. Att utveckla en organisationskultur 

kan ses som ett verktyg för att betona de kärnvärden som behövs för individens och 

organisationens effektivitet (Banaszak-Holl, Castle, Lin, Shrivastwa & Spreitzer, 2013). 

Utvecklandet av en organisationskultur kan ses som ett steg i rätt riktning när det gäller 

bibehållande. Organisationskulturen har visat sig innefatta en central del vid arbetet med 

TM då resultat från forskning har visat på att organisationskulturen, som en 

underliggande variabel, haft en stor effekt på arbetet med att både attrahera och 

bibehålla talangfulla medarbetare (Kontoghiorghes, 2016). Att attrahera och rekrytera 

talangfulla medarbetare kan ses som ett första steg i processen och utveckling och 

bibehållande som en andra del. En skiljelinje mellan utveckling och bibehållande finns 

men det går att se att ett samspel sker mellan de två delarna: målet är att bibehålla 

medan utveckling kan ses som en nödvändig faktor för bibehållandet som ständigt 

måste underhållas.  

 

I samband med en omfattande litteraturstudie som utfördes av Thunnissen et al. år 2013 

fann de att den största delen av forskningen kring ämnet fokuserat på 1. Rekrytering, 

bemanning och successionsplanering; 2. Träning och utveckling och 3. Bibehållande 

(eng: ´retention management´). Undersökning riktar ett speciellt fokus åt den sista delen 

som TM innefattar: att bibehålla talangfulla medarbetare. Bibehållande i sig kan 

beskrivas som en strategi vars syfte är att förhindra organisationens förlust av 

kompetenta medarbetare (James & Mathew, 2012) och kan ses som den procentandel av 

medarbetare som stannar kvar i organisationen (Phillips & Edwards, 2009). 

 
2.1.1. Synen på den talangfulla medarbetaren 

Här definieras “talangfulla medarbetare” för att klargöra vad som avses med begreppet 

då det innefattar en central del av föreliggande undersökning. Talangfulla medarbetare 

skapar en viss kontext och avsnittet utgör en grund och motivering till urvalet av 

respondenter till undersökningen. Inom den akademiska litteraturen finns ingen 
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konsekvent definition av begreppet talang (Tansley, 2011; Tansley, Kirk & Tietze, 

2013; Thunnissen et al., 2013b) då riktlinjerna kring begreppet talang är otydliga 

(Lewis & Heckman, 2006). När det gäller talangfulla medarbetare är en grundbult att de 

ofta har bättre möjligheter på arbetsmarknaden då de är ovanliga (Urbancová & 

Vnoučková, 2015) och eftertraktade (Urbancová & Vnoučková, 2015; Wikström & 

Martin, 2012).  

 

Gallardo-Gallardo, Dries och González-Cruz (2013) gör en subjektiv och objektiv 

uppdelning av de existerande definitioner av talangfulla medarbetare som har använts 

inom HRM-litteraturen Den objektiva synen ser till de karaktärsdrag hos människor 

som utgör talang och den subjektiva synen ser mer till personen ifråga där vissa är 

talanger så som högpresterande personer eller personer med stor potential (exkluderande 

syn) eller att alla är talanger (inkluderande syn) (Gallardo-Gallardo et al., 2013). 

 

Som grund till föreliggande studie står Cheese et al’s. (2008, citerad i Gallardo-Gallardo 

et al., 2013) definition av talang: “I stort sett betyder talang summan av all erfarenhet, 

kunskaper, färdigheter och beteenden som en person har och tar med sig till arbetet.” (s. 

291, vår översättning). Cheese et al’s (2008) definition har inslag av objektivitet i sig då 

det handlar om en persons olika karaktärsdrag och kan användas för att identifiera 

talang (Gallardo-Gallardo et al., 2013). I och med denna definition går det att objektivt 

se till en persons erfarenhet, kunskap och färdighet som används i arbetet som personen 

utför. Synen stämmer även överens med den vetenskapliga syn som studien grundar sig 

i där verkligheten ses som en social konstruktion och förändras över tiden vilket 

redogörs under kapitel 3.1. Studien ser inte ser på talang som något definitivt, utan att 

erfarenhet och kunskap kan byggas på och utvecklas med tiden. 

 

För föreliggande studie är en talangfull medarbetare främst baserat på objektiva inslag 

som den totala samlingen av erfarenhet (vilket kan vara år i branschen eller på 

företaget), kunskap (vilket kan handla om utbildning i form av akademisk eller 

certifiering), färdigheter eller skicklighet (att personen är bra på det den gör) och det 

beteende som personen har som denne kan använda på ett framgångsrikt sätt i sitt 

arbete. I tillägg kan den talangfulla medarbetaren ses som attraktiv på arbetsmarknaden. 

Därmed kan en person med lång erfarenhet, mycket kunskap eller färdigheter som kan 
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användas i arbetet ses som en talangfull medarbetare. I Figur 1 illustreras synen på den 

talangfulla medarbetaren. 

 

 
Figur 1. Egen illustration. Bilden illustrerar Cheese et al.’s (2008) definition av 

‘talangfull medarbetare’ (kunskap, erfarenhet, färdighet och beteende). Bilden 

illustrerar även att den talangfulla medarbetaren är attraktiv på arbetsmarknaden som 

Urbancová och Vnoučková (2015) samt Wikström och Martin (2012) menar.  

 

2.2. Organisationskultur 
Föreliggande undersökning avser att undersöka organisationskulturen i ett fallföretag 

och hur den upplevs påverka talangfulla medarbetares intention om att stanna kvar i 

organisationen. Nedan klargörs synen på organisationskultur och hur den kan 

undersökas. Hela kapitel 2.2. utgör alltså grunden för hur organisationskulturen kan 

studeras och är därmed en stor del av undersökningens operationalisering. Sheridan 

(1992) samt Hofstede, Neuijen, Ohayv och Sanders (1990) bekräftar att konceptet 

“organisationskultur” introducerades i den akademiska litteraturen av Pettigrew år 1979. 

Deal och Kennedy (1983) liknar skapandet av en organisationskultur vid skapandet av 

kultur inom mänskliga samhällen och att det ofta är något svårfångat, ogripbart och 

något som tas för givet (eng: “taken for granted”). Trots detta hävdas det att 

organisationskultur är något som varje företag har (Baker, 1980; Deal & Kennedy, 

1983). I kommande kapitel klargörs och definieras vad det är för definition som 

föreliggande undersökning lutar sig emot gällande organisationskultur samt att den kan 

grunda sig i olika aspekter. 
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2.2.1. Kärnan av organisationskultur och dess tre nivåer 

Det finns mängder av definitioner om vad organisationskultur innebär (Belias & 

Koustelios, 2014). Pettigrew (1979), som utgjorde ett slags startskott när det gäller den 

teoretiska ansamlingen för organisationskultur, menar att organisationskulturen handlar 

om “... kollektivt accepterade betydelser som fungerar för en viss grupp vid en viss 

tidpunkt.” (s. 574, vår översättning). Pettigrew’s (1979) definition genomlyser en 

betoning på att organisationskultur i grund och botten handlar om något som upplevs 

gemensamt för en grupp människor. Betoningen går att se som ett återkommande tema i 

flertalet definitioner inom den akademiska litteraturen i samklang med att 

organisationskulturen även styr medlemmarnas beteende. Exempelvis menar Deal och 

Kennedy (1983) samt Baker (1980) att det är gemensamma övertygelser och 

värderingar som styr hur människor bör bete sig eller agera på arbetet. Det kan 

definieras som “på det sättet vi gör saker här” (Deal & Kennedy, 1983, s. 501, vår 

översättning). Hofstede et al. (1990) menar att det som delas gemensamt kan handla om 

symboler, hjältar och ritualer medan Schein (2010) förklarar att det är grundläggande 

antaganden som delas och det som ligger till grund för den ordning och regler som 

medlemmarna följer, vilket är den definition som föreliggande undersökning tar sin 

utgångspunkt i: 

 

Gruppens kultur kan nu definieras som ett mönster av gemensamma grundläggande 
antaganden som gruppen lärt sig när den har löst sina problem av extern anpassning 
och intern integration, som har fungerat tillräckligt bra för att anses vara giltig och, 
därför, undervisas för nya medlemmar som det giltiga sättet att uppfatta, tänka och 
känna i relation till dessa problem (Schein, 2010, s. 18, vår översättning). 

 

Valet av definition grundar sig delvis i att andra forskare har hävdat att Scheins 

definition av organisationskultur är den mest koncisa, mest populära (ex Belias & 

Koustelios, 2014) eller den mest användbara konceptualiseringen vid studerandet av 

organisationskultur (Deery & Shaw, 1999). Då syftet med föreliggande studie är att nå 

en djupare förståelse lämpar sig definitionen även väl då den går mer på djupet gällande 

vad “det gemensamma” innebär och hur det styr medlemmarnas beteende. Schein 

(2010) förklarar att konceptet kultur innefattar ett djup och en bredd och vi kan därför 

inte enbart se till normer, värderingar, ritualer eller traditioner. En tolkning av Scheins 

förklaring är att för att kunna förstå organisationens artefakter och normer krävs det 



  

10 
 

även en förståelse för den djupare nivån av organisationskulturen, dess grundläggande 

antaganden. 

 

Schein (2010) menar att alla typer av organisationskulturer kan studeras på tre nivåer: 

artefakter, normer och värderingar samt grundläggande antaganden. De olika nivåerna 

representerar att de olika delarna av organisationskulturen är olika synliga. Kärnan i en 

kultur finns i de grundläggande antagandena som illustreras i den understa nivån, medan 

det är genom de andra två nivåerna som organisationskulturen manifesteras (Schein, 

2010). För att kunna få en uppfattning av organisationskulturen menar Schein (2010) att 

det är av vikt att förstå kärnan för att sedan gå vidare med de andra två nivåerna. I figur 

2 illustreras de olika nivåerna. Det som befinner sig ovanför strecket i figuren är det 

som är synligt och mest gripbart: Det är vad vi ser, hör och känner i en organisation 

(Schein, 2010). Artefakterna är lätta att se men svåra att tyda och för att förstå dem 

behöver vi gå djupare ner i triangeln, till det mer osynliga, under strecket. 

 

 
Figur 2. Egen illustration, en tolkning av Scheins (2010) teori om vad som utgör en 
organisationskultur. 
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Mellannivån, normer och värderingar, är inte synlig som artefakter men inte heller lika 

dold som grundläggande antaganden. Normer och värderingar fungerar som en 

normativ och moralisk funktion som guidar medarbetaren i hur denne ska hantera vissa 

situationer, en individs uppfattning om hur något borde vara och därmed är de antingen 

medvetna eller uttryckligen artikulerade (Schein, 2010). Normerna kan tas upp och bli 

synliga vid diskussioner om vad organisationen vill och är på väg (Meyer & 

Topolnytsky, 2000). De normer och värderingar som förespråkas inom organisationen 

kan grunda sig på en individs (vanligtvis grundare eller ledare) egna antagande om vad 

som är rätt och fel eller vad som fungerar och inte (Schein, 2010). Om antagandet utgör 

en framgångsrik lösning på ett problem eller utmaning för gruppen kan det utvecklas till 

en gemensam norm eller värdering (Schein, 2010). Om en lösning upprepade gånger 

fungerar kommer den så småningom att utvecklas till ett antagande som visar sig i den 

djupaste nivån och som definierar kärnan av organisationskultur (Schein, 2010). 

 
2.2.2. Fyra aspekter av en organisationskultur 

I föregående kapitel 2.2.1. klargjordes det att föreliggande studie lutar sig mot Scheins 

(2010) definition av organisationskultur som menar att det är de djupt inbäddade, 

omedvetna, grundläggande antagandena som definierar essensen av organisationskultur. 

Cameron och Freeman (1991) menar, liksom Schein (2010), att organisationskulturen 

grundar sig i de underliggande antaganden som finns hos individerna i organisationen 

och har utifrån det utvecklat ett ramverk. De grundläggande antagandena utgör även 

grunden till ett ramverk som har utvecklats av Cameron och Freeman (1991). De 

underliggande värderingar, antaganden och tolkningar som finns hos individerna kan 

organiseras och på så vis skapas basen för en typologi av organisationskultur (Cameron 

& Freeman, 1991). Därefter har det teoretiska ramverket ”The Competing Values 

Framework” (CVF) utvecklats (Cameron & Quinn, 2006). Ramverket kan därmed 

användas till för att diagnostisera vilken typ av organisationskultur som kan identifieras 

med organisationen. Enligt ramverket finns det fyra typer av organisationskultur: klan, 

adhokrati, hierarki och marknad (Cameron & Freeman, 1991). Dock är typen av 

organisationskultur inte intressant i föreliggande undersökning, utan det är mer centralt 

att se till hur en organisationskultur kan studeras. 

 

Enligt Cameron och Freeman (1991) bygger en organisationskultur på fyra aspekter: 

dominanta karaktärsdrag, ledarstil, grund för sammanhållning och strategisk betoning. 
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Varje aspekt kan studeras i en organisation för att skapa sig en bild över 

organisationskulturen (se Figur 3). Vid studium av strategisk betoning är det möjligt att 

undersöka om det föreligger en betoning riktad utåt mot marknaden (nå 

konkurrensfördelar eller skapa nya produkter) eller inåt mot organisationen (utveckling 

av mänskliga resurser eller nå stabilitet i arbetet) (Cameron & Freeman, 1991). 

Ytterligare en aspekt att se till är vad som sammanhåller organisationen. Cameron och 

Freeman (1991) menar liksom Schein (1985) att det är gemensamma värderingar och 

uppfattningar som fungerar som ett “lim” i organisationen. De dominanta 

karaktärsdragen illustrerar vad organisationskulturen kännetecknas av (Cameron & 

Freeman, 1991; Cameron & Quinn, 2006). Organisationskulturen karaktäriseras även av 

en specifik typ av ledarskap som förstärker och delar organisationens värderingar 

(Cameron & Freeman, 1991).  

 

 
Figur 3. Egen illustration, fyra aspekter av en organisationskultur. Inspirerad av 
Cameron och Freeman (1991). 
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2.3. Bibehållande av medarbetare och organisationskultur 
I följande redovisas den tidigare forskning och de resultat som har påvisats när det 

gäller organisationskultur och bibehållandet av talangfulla medarbetare. Tidigare 

forskning av kvantitativt slag som har studerat sambandet mellan bibehållandet av 

medarbetare och organisationskultur har visat på att ett samband existerar (ex. Beechler 

& Woodward, 2009; Eversole, Venneberg & Crowder, 2012; Ghosh et al., 2013; James 

& Mathew, 2012; Kontoghiorghes, 2016). Resultaten redovisas nedan i form av olika 

värden eller faktorer som forskare menar ingår i en organisationskultur. Tidigare 

forskning har grupperats och sammanställs under fyra olika teman som kan ses som 

centrala delar i en organisationskultur för att bibehålla talangfulla medarbetare. 

 
2.3.1 Organisationskultur som betonar människan 

I en organisation där människorna värderas högt är även bibehållandet högt (Meyer & 

Topolnytsky, 2000). Eversole et al. (2012) betonar vikten av att se till individens behov 

och därefter kunna anpassa organisationskulturen för att kunna bibehålla de talangfulla 

medarbetarna. Tidigare forskning som har studerat relationen mellan 

organisationskultur och bibehållande av anställda har visat att en organisationskultur där 

människan står i fokus har varit mest fördelaktig. Resultaten i Sheridans (1992) studie 

visade exempelvis att den typ av organisationskultur som betonade interpersonella 

relationer med team-orientering och respekt för människor hade störst inverkan på att 

bibehålla de anställda.  

 

Liknande resultat som i Sheridans (1992) studie har även visat sig i studier på senare tid 

där specifikt talangfulla medarbetare har studerats. I Kontoghiorghes (2016) och 

Kontoghiorghes och Frangous (2009) studier visade det sig exempelvis att respekt och 

integritet var de mest bidragande faktorerna för att bibehålla talangfulla medarbetare. I 

MacIntosh och Doherty’s (2010) studie visade det sig även att ett vänligt och familjärt 

klimat var bidragande kulturella faktorer som ökade medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur påverkade deras intention om att stanna.   

 
2.3.2 Organisationskultur som betonar öppenhet och delaktighet 

Den tidigare forskningen har visat på flera möjliga faktorer för att anpassa och skapa en 

organisationskultur som bibehåller talangfulla medarbetare där bland annat delaktighet 

och öppenhet har visat sig vara centrala delar. Sigler (1999) menar att delaktighet i 
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beslutstagande är något som ökar arbetstillfredställelsen hos talangfulla medarbetare. 

Pfeffer (2001) har även hävdat att en organisationskultur som betonar 

informationsdelning, delaktighet, decentraliserat beslutstagande och jämlikhet tar ut det 

bästa ur talangfulla medarbetare. Forskning har ytterligare visat på att en 

organisationskultur som är teambaserad, där medarbetarna ses som en partner 

(Kontoghiorghes & Frangou, 2009) samt har möjligheten att få sin röst hörd och ha 

insyn i viktiga beslut (Ghosh et al., 2013) påverkar bibehållandet av talangfulla 

medarbetare.  

 

Annan forskning har visat på att en transparent organisationskultur som betonar en 

transparent kommunikation gentemot medarbetarna, bland annat gällande 

organisationens mål, kan vara bidragande för att bibehålla nyckelpersoner (Ghosh et al., 

2013). Även Kontoghiorghes (2016) studie visade att öppen kommunikation, där 

information kan flöda fritt, var en del av en organisationskultur som förbättrade arbetet 

med att bibehålla talangfulla medarbetare. Dock finns motsägelsefulla resultat gällande 

en öppen organisationskultur. I Dwivedi et al.’s (2014) studie undersöktes 

organisationskulturens påverkan på medarbetarnas engagemang (eng: “commitment”), 

som i sin tur påverkar medarbetarnas intention om att stanna kvar i organisationen. I 

studien kom forskarna fram till att två av de undersökta organisationskulturella värdena, 

öppenhet och autonomi (självstyre/självständighet), inte visade på signifikanta 

samband. Forskarna menar dock på att det inte fanns någon förklaring till de påvisade 

resultaten och att mer forskning behövs. 

 
2.3.3. Organisationskultur som betonar utveckling 
För att kunna få ut det bästa ur de talangfulla medarbetarna kan en organisationskultur 

som betonar utveckling vara till fördel (Pfeffer, 2001). I förändringsdrivna 

organisationskulturer har talangfulla medarbetare möjligheten till att utvecklas samt att 

utvecklas med systemet vilket i sin tur tjänar som en kraftfull strategi i att både attrahera 

och bibehålla talangfulla medarbetare (Kontoghiorghes, 2016). Inom forskning har det 

visat sig att engagemanget hos talangfulla medarbetare har ökat när 

organisationskulturen gett möjligheter till utveckling (Ghosh et al., 2013; Hiltorp, 1999) 

och utmanande uppgifter (Chew & Chan, 2008; Hiltorp, 1999), vilket i sin tur ökar 

medarbetarens intention om att stanna kvar i organisationen (Chew & Chan, 2008; 

Meyer & Allen, 1991; Meyer & Topolnytsky, 2000). James och Mathew (2012) menar 
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även att en möjlighet till personlig tillväxt och utveckling har visat sig påverka 

arbetstillfredsställelsen hos talangfulla medarbetare, som i sin tur påverkar intentionen 

om att stanna kvar.  

 
2.3.4. Organisationskultur som betonar självständighet och flexibilitet 
Forskning har visat att en organisationskultur som betonar stöd för kreativitet 

(Kontoghiorghes, 2016), flexibilitet och innovation, har visat sig påverka bibehållande 

av talangfulla medarbetare, då de får använda “sina talanger” (Kontoghiorghes & 

Frangou, 2009). I likhet med Kontoghiorghes och Frangous (2009) resultat har Ghosh et 

al.’s (2013) studie visat på att en organisationskultur som betonar självständighet och 

frihet för innovation i utförandet av arbetsuppgifter även påverkar bibehållandet av 

talangfulla medarbetare. Självständigt arbete i sig menar Sigler (1999) ökar 

arbetstillfredsställelsen hos talangfulla medarbetare och därmed minskar deras intention 

om att lämna organisationen. 

 

En flexibel organisationskultur medför en konkurrerande förmåga i form av att 

bibehålla talangfulla medarbetare (Eversole et al., 2012). James och Mathew (2012) 

menar även att en organisationskultur som är flexibel ökar arbetstillfredsställelsen som 

leder till lägre intentioner om att lämna organisationen. En organisationskultur som 

betonar flexibilitet kan bland annat handla om att arbetstider är flexibla och att det finns 

en möjlighet i att arbeta hemifrån, styrt efter medarbetarens behov (Eversole et al., 

2012). James och Mathews (2012) studie visade på att flexibla arbetstider och 

möjligheten att arbeta hemifrån var något som ansågs vara viktigt för talangfulla 

medarbetare och menar att det är en effektiv strategi för att behålla sina talangfulla 

medarbetare. Ramlall (2003) fann även, i sin studie, att flexibilitet var en av 

huvudanledningarna för att medarbetare skulle stanna i en organisation om det fanns ett 

jobberbjudande från en annan organisation. 

 

2.4 Teoretisk referensram 

Syftet med föreliggande studie är att få en djupare förståelse för hur talangfulla 

medarbetare upplever organisationskulturens påverkan på intentionen om att stanna 

kvar i organisationen. Studien tar sin utgångspunkt i TM som finns inom HRM-

området. Fokus riktas mot det forskningsområde som studerar bibehållande av 

talangfulla medarbetare. Den definition av talangfulla medarbetare som undersökningen 
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lutar sig emot är Cheese et al’s. (2008, citerad i Gallardo-Gallardo et al., 2013) 

definition av talang: “I stort sett betyder talang summan av all erfarenhet, kunskaper, 

färdigheter och beteenden som en person har och tar med sig till arbetet.” (s. 291, vår 

översättning). Exempelvis kan en medarbetare med lång erfarenhet i branschen och eller 

en gedigen akademisk utbildning ses som en talangfull medarbetare som företaget vill 

behålla tack vare dess höga kompetens. Den talangfulla medarbetaren är även attraktiv 

på arbetsmarknaden (Urbancová & Vnoučková, 2015; Wikström & Martin, 2012). En 

person som besitter stor talang och har stora möjligheter att söka sig vidare, men som 

ändå väljer att stanna kvar på sin arbetsplats, borde därför uppleva att det finns andra 

element utöver exempelvis ersättning och arbetet i sig som bidrar till att denne väljer att 

stanna.   

 

I flertalet kvantitativa studier (ex. Kontoghiorghes, 2016 m fl) har organisationskulturen 

visat sig innefatta en central roll när det gäller bibehållandet av de talangfulla 

medarbetarna. De forskningsresultat som presenterats i kapitel 2.3. har visat på att 

organisationskulturer som betonar människorna i organisationen, utveckling, delaktighet 

och öppenhet samt självständighet och flexibilitet är något som kan påverka att de 

talangfulla medarbetarna väljer att stanna i en organisation. Så vitt vi kan se har 

forskningen dock inte gått djupare och visat på varför de talangfulla medarbetarna 

upplever vissa betoningar av organisationskultur som viktiga eller hur en sådan 

organisationskultur uppkommer. Föreliggande studie syftar dock till att söka svar på de 

frågorna. Resultaten från studien kommer dels att kunna jämföras med tidigare 

forskningsresultat men även se till de bakomliggande faktorerna; till exempelvis varför 

en organisationskultur som betonar öppenhet är viktigt för den talangfulla medarbetaren 

och hur en sådan organisationskultur uppkommer. Undersökningen är av kvalitativ 

karaktär och öppen för nya perspektiv. Det innebär att nya synvinklar kan dyka upp om 

vad som kan tänkas vara av betydelse för de talangfulla medarbetarnas intention om att 

stanna. 

 

För att nå en djupare förståelse för organisationskulturen och hur den kan upplevas 

bidra till att talangfulla medarbetare väljer att stanna i organisationen används Scheins 

(2010) samt Cameron och Freemans (1991) teorier gällande organisationskultur i 

operationaliseringen. Med hjälp av Scheins (2010) teori och definition av 
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organisationskultur, som även utgör grundplattan i operationaliseringen, kan ett djupare 

plan nås för att se hur organisationskulturen rotas i de grundläggande antagandena. 

Dock finns en svårighet i att enbart försöka undersöka grundläggande antaganden då 

Schein (2010) menar att sådana ofta är djupt rotade, omedvetna och inte artikulerade. 

Därav tar studien hjälp av Cameron och Freemans (1991) ramverk, som bygger på 

Scheins (2010) teori om grundläggande antaganden, för att kunna undersöka 

organisationskulturen utifrån fyra olika aspekter: dominanta karaktärsdrag, ledarstil, 

grunden för sammanhållning och strategisk betoning. De fyra aspekterna utgör en ram 

och kan hjälpa till att identifiera grundläggande antaganden inom organisationen. 

Tillsammans med artefakter samt normer och värderingar kan de visa hur en 

organisationskultur som bibehåller de talangfulla medarbetarna uppkommer.  

 

De forskningsfrågor som undersökningen avser att besvara är: 

● F1: Hur upplever de talangfulla medarbetarna att en bibehållande 

organisationskultur uppkommer? 

● F2: Varför upplever de talangfulla medarbetarna att vissa betoningar inom 

organisationskulturen är av vikt för intentionen om att stanna kvar i 

organisationen? 
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3. Metod 
Kapitlet inleds med att redogöra för studiens vetenskapliga syn för att sedan presentera 

den design som valts. Vidare redogörs även för de val som tagits genom arbetet 

gällande metoden samt hur bearbetning av data har utförts. Avslutningsvis presenteras 

kvalitetskriterier samt metodkritik. 

 
3.1 Vetenskaplig syn 
För att ge läsaren en djupare förståelse för vad som ligger till grund för de val som tagits 

genom metodkapitlet redogörs det för studiens vetenskapliga syn. Den vetenskapliga 

synen utgörs av synen på världen (ontologi) och synen på kunskap (epistemologi) vilket 

förklaras mer ingående nedan.  

 
3.1.1 Verklighetssyn 
Ontologi kan beskrivas som ”läran om det varande” (Bryman & Bell, 2013), ”teorin om 

det existerande” (Widerberg, 2002), ”hur världens är beskaffad” (Sohlberg & Sohlberg, 

2013) och ”vad som betraktas som verklighet” (Eriksson & Hultman, 2014). Ontologi 

handlar därmed om synen på verkligheten. I studien ses de talangfulla medarbetarna 

som delaktiga i den verklighet som dagligen konstrueras i en organisation. 

Förhoppningen är att den verklighet studien får ta del av ska spegla 

organisationskulturen och dess påverkan på intentionen om att stanna kvar i en 

organisation. Studien har därmed sin ontologiska utgångspunkt inom konstruktionismen 

som enligt Bryman och Bell (2013) innebär att sociala företeelser och dess betydelse 

skapas och förändras kontinuerligt av sociala aktörer. Föreliggande studie ser på 

organisationskulturen som en social konstruktion som hela tiden kan förändras av alla 

som befinner sig i den. 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att forskarens presentation av en social verklighet 

utgör konstruktioner som innefattas av begreppet och påpekar att en presenterad 

verklighet aldrig kan ses som definitiv. För föreliggande studie innebär det att den 

presentation som senare görs är en rekonstruktion av den verklighet som har 

konstruerats av de talangfulla medarbetarna. Liksom Sohlberg och Sohlberg (2013) 

redogör som ett vanligt ideal hos forskare, är studiens avsikt att de rekonstruktioner som 

görs till största möjliga förmåga ska förhålla sig till de konstruktioner som upplevts av 

medarbetarna. Vidare avser inte rekonstruktionerna att kunna erbjuda en slutlig eller 

definitiv verklighet då den hela tiden kan förändras.  
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3.1.2 Kunskapssyn 
Epistemologi handlar om hur kunskap skapas och hur den legitimeras (Bryman & Bell, 

2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Erhållen kunskap kommer, i föreliggande studie, att 

grunda sig på tolkningar av de talangfulla medarbetarnas upplevelser och beskrivningar 

av den sociala verklighet som de befinner sig i. Bryman och Bell (2013) menar att en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt inom kvalitativ forskning brukar sägas vara interpretativ 

och tolkningsinriktad där det handlar om att förstå den sociala verkligheten genom hur 

deltagarna tolkar miljön. En kvalitativ forskares huvudsakliga fokus är bland annat att 

”…se världen med undersökningspersonens ögon.” (Bryman & Bell, 2013, s. 409), 

vilket är något som avses att göras i föreliggande studie.  

 

Bryman och Bell (2013) klargör att ett tolkningsperspektiv innefattar traditioner som 

hermeneutik och fenomenologi. Hermeneutiken har en betoning på förståelse av 

mänskligt beteende (Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013) och 

fenomenologin har en betoning på människors upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Som utgångspunkt för studien står båda traditionerna då syftet med studien är att öka 

förståelsen för hur medarbetare upplever (fenomenologi) organisationskulturen 

samtidigt som syftet är att öka förståelsen för hur medarbetarens upplevelse påverkar 

beteendet (hermeneutik) om att lämna en organisation.  

 

I undersökningen finns ingen strävan efter att nå någon absolut kunskap. 

Kunskapssynen lutar mer åt det som Hultén et al. (2007) menar handlar om en 

relativisering av kunskap som är kopplat till hermeneutiken. Föreliggande studie ser till 

helheten och avser att få en insikt i respondenternas upplevelser av en kontext vilket kan 

ses som relativt och här går det inte att nå några absoluta svar.  

 

3.2 Forskningsdesign 
Den forskningsdesign som används för undersökningen är en fallstudiedesign. Att 

använda en fallstudiedesign lämpar sig väl då studiens syfte innehåller begreppet ”hur”. 

Yin (2007) klargör att när frågan ”hur” ställs är en fallstudie att föredra. En 

fallstudiedesign lämpar sig även då föreliggande studie ser till en specifik kontext. Det 

som avses att studeras är organisationskulturen med utgångspunkt i Schein’s (2010) 

teori där de grundläggande antagandena hjälper till att skapa en djupare förståelse. Då 
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syftet med studien även avser att skapa en djupare förståelse har vi inom fallstudien valt 

att tillämpa en kvalitativ metod (något vi återkommer till senare), vilket Bryman och 

Bell (2013) hävdar är vanligt förekommande i fallstudier. 

 

Det finns flera typer av fallstudier men då studien söker ett helhetsperspektiv studeras 

flera analysenheter, i studiens fall medarbetare inom en enda organisation. Med stöd av 

Yin (2007) klassas föreliggande fallstudie som en “enfallsstudie” innehållandes flera 

analysenheter. Valet att göra en enfallsstudie med flera analysenheter grundar sig i att 

ett komplext fenomen avses att studeras där flertalet åsikter gällande 

organisationskulturen inom företaget kan vara avgörande för att kunna skapa en 

förståelse och rättvis bild av fallföretaget. Då studien även syftar till att studera 

detaljerna i en specifik organisation kan den, enligt Bryman och Bell (2013), även 

liknas med en intern fallstudie. En av fördelarna med att utföra en fallstudie menar 

Eriksson och Hultman (2014) är att kunna besvara hur- och varför-frågor samt att få ta 

del av verklighetsnära beskrivningar. Därmed ses den valda designen som mycket 

lämplig för studien och de forskningsfrågor som avses besvaras. Innebörden av att göra 

en fallstudie i undersökningen är att kunna skapa en djupare förståelse för den 

verklighet som respondenterna befinner sig i.  

 
3.2.1 Forskningsansats 
Föreliggande studie grundar sig, till viss del, på vad som kan liknas med ett deduktivt 

förhållningssätt då utformning av studien är kumulativ och vilar på teorier och tidigare 

forskning. Utifrån den tidigare forskningen och de teoretiska gap som finns på området 

formulerades studiens syfte, vilket i sig tog studien vidare. Då studien bland annat har 

bestämda kulturella värden (artefakter, värderingar och antaganden), som redan 

existerar i teorin, som underlag för själva undersökningen kan det liknas med den 

deduktiva ansatsen. Bryman och Bell (2013) menar dock att det deduktiva synsättet mer 

hör till den kvantitativa forskningsstrategin där tyngdpunkten läggs på att pröva teorin 

empiriskt, vilket inte är målet för studien.  

 

Studien har empiriska data som en stor del av utgångspunkten och därmed även ett 

induktivt förhållningssätt. Det grundar sig till viss del i den vetenskapssyn som studien 

förhåller sig till då studien ser på verkligheten som en social konstruktion som hela 

tiden kan förändras. Utifrån studiens syn på verkligheten kan tidigare teorier och 
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forskning ha presenterat en kontext som idag kan vara förändrad varav den egen 

insamlade empiriska data, till största del, ligger som utgångspunkt för studien. Bryman 

och Bell (2013) menar att den induktiva forskningen ofta har ett iterativt inslag som 

innebär en pendlande rörelse mellan data och teori, vilket är fallet även i föreliggande 

studie. Det iterativa inslaget utgörs delvis av att det inledande arbetet fokuserades på att 

söka tidigare teorier och forskning att grunda studien på. Allt eftersom att den empiriska 

datainsamlingen närmade sig sitt slut fanns ett behov av att gå tillbaka till teorin för att 

fördjupa kunskapen ytterligare samt för att avgöra vilka teorier och tidigare forskning 

som var av relevans för studien.  

 
Målet med studien är att kunna fylla de teoretiska gapen som finns i litteraturen och att 

generera och bidra till ny teori gällande organisationskulturens påverkan på intentionen 

om att stanna kvar i en organisation. Enligt Bryman och Bell (2013) är generering av 

teori även målet när en induktiv syn på förhållandet mellan forskning och teori finns, 

vilket de menar är vanligt inom den kvalitativa forskningen. Även Widerberg (2002) 

förklarar att kvalitativ forskning syftar till teorigenerering som ger ny förståelse. Även 

om teorin och den tidigare forskningen utgör grunden för studien utgör den empiriska 

datan den största delen av studiens fokus då det är den empiriska datan som avser att 

skapa en djupare förståelse och förhoppningsvis även en ny förståelse. Det är även 

utifrån den empiriska datan som studiens slutsatser dras, vilket kan liknas med hur 

Eriksson och Hultman (2014) samt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) beskriver 

det induktiva förhållningssättet. Den induktiva ansatsen representeras även av det 

faktum att det inte fanns en avsikt i att pröva existerande teori, istället avses att utifrån 

empiriska data skapa en förståelse och bidra till ny teori inom ämnet. Vi menar även att 

det krävs en grund av teori och tidigare forskning i studien samt en uppfattning och 

förståelse för den grunden, för att studien ska ha möjligheten att utveckla och generera 

ny teori inom ämnet. 

 
3.3 Forskningsmetod 
Studien har till största del sin utgångspunkt i Schein’s (2010) teori gällande 

organisationskultur som består av tre nivåer, vilket redogjorts för i kapitel 2.2.1. För att 

skapa en djupare förståelse för organisationskulturen kommer studien bland annat se till 

grundläggande antaganden som finns djupt rotade i organisationen. För att nå 

antagandena utgör de talangfulla medarbetarnas upplevelser och beskrivningar en 
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avgörande roll för studien. Då vi ämnar nå en ”djupare förståelse” för ett fenomen där 

tolkning sker av respondenternas upplevelser om deras verklighet lämpar sig en 

kvalitativ metod väl för studiens datainsamling. Kjaer Jensen (1995) menar att kvalitativ 

forskning syftar till att beskriva ett fenomens kvaliteter och påpekar att det inte kan 

göras med kvantitativ metod. Liksom vi gjort ett val om att använda en kvalitativ metod 

i föreliggande studie menar Molina-Azorín, Bergh, Corley och Ketchen (2017) att en 

distinktion i valet av forskningsmetod som grund för datainsamling vanligtvis görs. 

Valet av att utföra en kvalitativ studie grundade sig till viss del även i det forskningsgap 

som tidigare presenterats och att den kvalitativa metoden efterfrågats i tidigare studier 

på området. 

 

För att skapa en djupare förståelse och få ta del av respondenternas upplevelser och 

uppfattningar kring den organisationskultur som de befinner sig i ser vi ett behov i att få 

ta del av detaljerade beskrivningar och förklaringar om respondenternas verklighet. 

Bryman och Bell (2013) menar att många kvalitativa forskare lägger vikt vid 

deskriptiva detaljer för att få en förståelse av det sociala beteendet och Hultén et al. 

(2007) hävdar att syftet med metoder av kvalitativ karaktär är att förstå och tolka ett 

fenomen för att nå en djupare förståelse för det enskilda fallet. Inom studien finns 

förhoppningar om att respondenternas upplevelser och beskrivningar kommer kunna 

erbjuda en rättvis bild av hur organisationskulturen inom fallföretaget ser ut samt hur 

den påverkar intentionen om att stanna kvar i organisationen. Vad som ytterligare 

stärker valet av en kvalitativ forskningsmetod är att Yauch och Steudel (2003) menar att 

det vid studier av organisationskultur är av vikt att kunna förstå vad som driver ett visst 

beteende och hävdar att forskare genom den kvalitativa metoden kan nå de 

underliggande värderingarna och antagandena, vilket är något som eftersträvas i 

föreliggande studie. I följande kapitel beskrivs det mer detaljerat hur studiens 

tillvägagångssätt sett ut i den teoretiska och empiriska datainsamlingen. 

 
3.3.1 Teoretisk datainsamling 
I det inledande arbetet av studien låg fokus huvudsakligen på att samla in teoretiska 

data. Litteratur söktes för att kunna framställa en litteraturgenomgång men även för att 

bygga upp en djupare förståelse för ämnet samt för att skapa en uppfattning om var på 

området det krävdes en generering av ny teori. Den insamlade teoretiska data ligger 

även till grund för den empiriska datainsamlingen. Ämnesområdet som låg inom 
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studiens intresse under sökningarna handlade i huvudsak om organisationskulturen och 

huruvida den visats påverka bibehållandet av talanger. Liksom Bryman och Bell (2013) 

beskriver bestod arbetet bland annat av att avgöra vilken litteratur som var relevant och 

inte för studien. När den empiriska insamlingen närmade sig sitt slut återgick fokus till 

den insamlade litteraturen för att se till att all presenterad litteratur var av relevans för 

studien. 

 

Litteraturgenomgången i studien baseras i huvudsak på vetenskapliga artiklar men till 

viss del även på böcker. För att söka fram vetenskapliga artiklar användes primärt 

internetbaserade söktjänster som Discovery och Google Scholar. Sökningar gjordes på 

engelska nyckelord som bland annat ”organizational culture”, “culture”, ”talent 

management”, ”talent retention”, “talent”, “retention”, ”employee retention”, “intention 

to leave”, “intention to stay”, “talent turnover”, “employee turnover” och “turnover”. 

Utefter Bryman och Bells (2013) råd studerades även nyckelord som användes i artiklar 

med relevans för studien för att på så sätt utveckla nya nyckelord. De artiklar som 

erhölls via sökningar granskades i huvudsak baserat på titel och sammanfattning för att 

se om det erhållna materialet var av relevans för studien. Fanns relevansen adderades 

artikeln i den egna databasen. Ett kriterium vid sökningarna var att de artiklar som 

valdes ut skulle vara ”peer reviewed”. Vetenskapsrådet (2011) förklarar att ”peer 

reviewed” innebär att forskare som är kunniga inom området har gjort en bedömning av 

artikelns vetenskapliga kvalitet. Den egna databasen med insamlade artiklar utökades 

snabbt och innehöll som mest över 150 artiklar. Allt eftersom irrelevanta artiklar 

sorterades bort och de kvarvarande artiklarnas relevans bekräftades granskades 

artiklarna för att sedan användas till att bygga upp den litteraturgenomgång som finns 

presenterad i studien.  

 
3.3.2 Empirisk datainsamling  
För att nå en djupare förståelse om respondenternas upplevelser av dess sociala 

verklighet gällande organisationskulturen och dess påverkan genomfördes den 

empiriska datainsamlingen med kvalitativa intervjuer. Då studien ser på 

organisationskulturen som en social konstruktion skapad av de som befinner sig i den 

sågs behovet av att genomföra intervjuer med de människorna för att kunna ta del av 

deras verklighet. Valet om att utföra kvalitativa intervjuer grundar sig i den 

vetenskapliga syn som föreligger studien samt att respondenternas upplevelser och 
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beskrivningar sökts. Dalen (2008) hävdar att syftet med kvalitativa intervjuer är att nå 

information av beskrivande slag om andra människors upplevelser. Liknande menar 

Hulten et al. (2007) att fördelen med en intervju är att intervjuaren kan får utförliga 

svar, kan tolka situationen och kroppsspråket vilket är något som inte kan fångas i en 

enkät. Med de kvalitativa intervjuerna var förhoppningen att respondenterna skulle ge 

studien grunden och materialet för att kunna utöka kunskapen samt att kunna generera 

ny teori inom det aktuella området.  

 

Den typen av intervju som ansågs vara lämpligast och som har använts i studien är den 

semistrukturerade intervjun, vilket enligt Rowley (2012) kan vara den vanligaste typen 

av intervju inom kvalitativ forskning. Valet av att utföra semistrukturerade intervjuer 

grundar sig delvis på att respondenternas egna upplevelser utgör en viktig roll för 

studien samt att studiens fokus var relativt tydligt från början. Bryman och Bell (2013) 

menar att semistrukturerade intervjuer kan väljas med fördel om forskaren har ett tydligt 

fokus från start. Rowley (2012) menar att intervjuer ofta klassas utifrån sin struktur och 

klargör att de olika intervjuformerna kan ses i form av ett spektrum där den ena änden 

består av strukturerade intervjuer (liknande enkäter) medan den andra änden består av 

helt ostrukturerade intervjuer. De intervjuer som genomförts i studien kan tänkas 

befinna sig någonstans i mitten på spektrumet då de inte kan liknas med helt 

ostrukturerade men heller inte helt strukturerade.  

 

Valet att inte genomföra fullt strukturerade intervjuer grundar sig i vikten av att ge 

respondenten möjlighet att prata fritt om vad som är betydande för denne. Då studien 

hade ett visst fokus från början sågs inte helt ostrukturerade intervjuer som ett lämpligt 

val då en önskan fanns om att respondenten skulle förhålla sig till det ämne studien 

avsåg. Varför valet inte föll på helt ostrukturerade intervjuer var för att kunna öka 

jämförbarheten av intervjuerna och underlätta analysen. Rowley (2012) menar att de 

mer ostrukturerade intervjuerna är svårare att jämföra och integrera. Att förlora det 

fokus vi inlett studien med skulle även ha medfört konsekvenser. Risken hade varit att 

vi inte hade diskuterat de underliggande teman som organisationskulturen bygger på. 

 
3.3.2.1 Urval 
När det var bestämt att semistrukturerade intervjuer skulle utföras var nästa steg att hitta 

studiens urval. För att öka studiens transparens samt för att bidra till en ökad förståelse 
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för läsaren presenteras de val som gjorts gällande studiens urval. Anledningen till varför 

valen presenteras grundar sig till viss del i att Bryman och Bell (2013) samt Dalen 

(2008) klargör att det inom kvalitativ forskning vanligtvis går att utläsa vilket typ av 

urval som har gjorts men att det ofta är svårt att utläsa hur respondenter valts ut eller hur 

många de var.  

 

Urvalet är baserat på ett bekvämlighetsurval då det redan innan studiens början fanns en 

kontakt till det valda företaget. Bryman och Bell (2013) menar att ett 

bekvämlighetsurval grundar sig på att personer lämpliga för studien finns tillgängliga 

för forskaren. Den första kontakten med det utvalda företaget gjordes med 

kontaktpersonen som erbjöd en lista med personer som kunde vara relevanta att 

intervjua. Majoriteten av de personer som kontaktades svarade vilket resulterade i att 

urvalet bestod av totalt tio respondenter. För att säkerställa att respondenterna tillhörde 

ett representativt urval för studien och kan klassas som talangfulla medarbetare har vi 

sett till de kopplingar som finns i litteraturen samt den definition av talangfulla 

medarbetare som studien har som utgångspunkt. Även om urvalet gärna hade 

kompletterats med ytterligare en intervju så anser vi att antalet respondenter är 

tillräckligt och representativt då företaget har elva stycken heltidsanställda inklusive 

VD. Med studiens tio respondenter har strax över 90 procent av de som arbetar inom 

företaget intervjuats, vilket även kan ge en tydligare helhet gällande företagets 

organisationskultur och hur dess påverkan upplevs i valet att stanna kvar inom företaget. 

Antalet intervjuer ligger även inom ramen för vad Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att en intervjustudie brukar innehålla, nämligen mellan fem och 25 stycken.  

 

Urvalsprocessen kan enligt Bryman och Bell (2013) liknas med ett snöbollsurval som är 

en typ av bekvämlighetsurval. Med denna typ av urvalsmetod finns dock inte 

möjligheten att generalisera resultaten då vi, liksom Bryman och Bell (2013) beskriver, 

inte vet vilken population urvalet tillhör. Att kunna generalisera resultaten över en 

population är dock inte relevant i föreliggande studie då det är en fallstudie som ser till 

en specifik organisation och där målet är att skapa en djupare förståelse. Även Dalen 

(2008) menar att målet med kvalitativa intervjustudier sällan är att kunna generalisera 

resultaten till en population. Utöver detta utfördes studien inom en begränsad tidsram 

och då tillgång fanns till ett, för studien, representativt urval ansågs urvalsmetoden var 



  

26 
 

lämplig. Tillgång är enligt Thomsson (2011) något som styr urvalet och Fjellström och 

Guttormsen (2016) menar att tillgången är något som forskaren inte kan påverka. En 

företagsbeskrivning samt en beskrivning av urvalet återfinns i empirin under 4.1. 

“Företagsbeskrivning”. 

 
3.3.2.2 Utformning av intervjuguide 
Arbetet med de semistrukturerade intervjuerna inleddes med uppgiften om att utforma 

en intervjuguide. Som underlag och förberedelse till en semistrukturerad intervju krävs 

det en utformning av en intervjuguide innehållandes centrala frågor och teman (Bryman 

& Bell, 2013; Dalen, 2008). Frågorna och de teman som tagits upp i intervjuguiden har 

arbetats fram utifrån studiens syfte, den kunskapssyn och verklighetssyn som ligger till 

grund för studien samt den teori som presenterats, för att säkerställa att frågorna är av 

relevans för studiens syfte. Dalen (2008) menar att teman och frågor som presenteras 

ska vara av relevans för problemställningen. I intervjuguiden finns fyra centrala teman; 

bakgrundsinformation, intentionen att stanna, organisationskultur och en avslutande 

begreppsdiskussion. Temana har olika syften och är kopplade till olika teorier. 

Bakgrundsinformationen syftar dels till att svara på eller bekräfta att respondenterna är 

relevant för studien (vilket även försökts säkerställas på förhand), att de är ”de 

talangfulla medarbetarna” vilket kan kopplas till tillhörande teori. För att undersöka 

organisationskulturen är frågorna utformade och kopplade till teorier från bland annat 

Schein (2010), Cameron och Freeman (1991) samt Cameron och Quinn (2006). 

Begreppsdiskussionen är kopplad till tidigare forskningsresultat och teorier om vad i 

organisationskulturen som påstås bidra till bibehållande av anställda (ex. 

Kontoghiorghes, 2016; Sheridan, 1992 m.fl.). Intervjuguiden finns att se i bilaga 1. 

 

Med hänsyn till studiens syfte och vetenskapliga syn är många av frågorna utformade 

för att se till respondentens upplevelser samt att nå de grundläggande antagande som 

finns rotade inom organisationskulturen. Frågorna är av öppen karaktär, de börjar ofta 

med ”Hur upplever du…” och är inriktade på att nå beskrivningar och exempel från 

respondentens eget perspektiv. Vid skapandet av varje fråga har vi haft i åtanke att 

Bryman och Bell (2013) påpekar att det är viktigt att frågorna bör syfta till att få svar på 

hur respondenten upplever sin värld. Utefter Bryman och Bells (2013), Dalens (2008) 

samt Kvale och Brinkmanns (2009) råd har målet varit att formulera korta och tydliga 
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frågor med ett begripligt språk för att undvika missförstånd samt frågor som inte skulle 

vara ledande.  

 

Intervjuguiden kontrollerades innan intervjuerna genomfördes för att säkerställa att 

frågorna var begripliga och tydligt formulerade samt att testa hur frågorna kunde 

uppfattas och vilken typ av svar vi kunde tänkas få genomförde vi en provintervju. 

Dalen (2008) menar att en provintervju kan vara ett sätt att förbättra intervjuguiden och 

frågorna på. Men kan enligt Dalen (2008) och Rowley (2012) även vara till hjälp för att 

testa frågorna. Provintervjun hade en betydelse för arbetet med frågorna och strukturen i 

intervjuguiden då vi efter den tydligt såg vilka frågor som krävde omformuleringar, 

vilka som inte var av vikt samt hur ordningsföljden på frågorna kunde struktureras om. 

Då syftet med provintervjun var att kontrollera och säkerställa intervjuguiden var vi väl 

medvetna om att genomförandet av denna även skulle medföra korrigeringar, vilket 

även Dalen (2008) påpekar att en provintervju ofta resulterar i.  

 

3.3.3 Genomförande av den empiriska datainsamlingen 
Då studien syftar till att, med hjälp av den kvalitativa intervjumetoden, förstå och skapa 

kunskap gällande respondenternas upplevelse av organisationskulturen inom företaget 

har stor vikt lagts vid att skapa de bästa förutsättningarna för en god interaktion under 

själva intervjutillfället. Kvale och Brinkmann (2009) menar att målet med den 

kvalitativa forskningsintervjun är att skapa kunskap i den interaktion som sker mellan 

respondent och intervjuaren. Intervjuerna har till största del ägt rum på en fysisk plats 

som överenskommits med respondenterna, vilket Opdenakker (2006) menar är det 

vanligaste tillvägagångssättet vid kvalitativa intervjuer. Nästan alla intervjuer skedde på 

olika platser där vi erbjöd oss att ta oss dit respondenterna befann sig. Det huvudsakliga 

kravet på platsen var att den skulle vara relativt ostörd för att det skulle vara möjligt att 

spela in intervjun samt för att undvika känslan av att någon satt och lyssnade på 

samtalet.  

 

Målet var att genomföra alla intervjuer på plats, för att kunna ta del av respondenternas 

kroppsspråk och ansiktsuttryck, men då det vid vissa tillfällen fanns begränsade 

möjligheter att boka in möten utfördes tre av intervjuerna via telefon. Fördelen med 

telefonintervjuer är att tillgängligheten till respondenterna ökar men samtidigt går de 

sociala signalerna förlorade (Opdenakker, 2006). Även Rowley (2012) påpekar att 
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interaktionens fyllighet går förlorad vid telefonintervjuer men menar att ett sådant 

övervägande bör göras om det finns en svårighet att föra intervjun på plats. Då 

respondenternas medverkan var av betydelse för studien och med tanke på den tidsbrist 

som präglade studien ansåg vi att förlusten av kroppsspråk övervägde den eventuella 

förlusten av tre respondenter.  

 

I genomsnitt varade varje intervju i ungefär en timme, vilket har gett en stor möjlighet 

att ställa alla frågor men även att följa upp med följdfrågor. På slutet av intervjuerna 

hade respondenterna även möjligheten att tillföra något eller ta upp något som missats 

tidigare. Dock var det en av intervjuerna som varade i strax över en halvtimme men 

trots den kortare tiden anses även den intervjun ha bidragit med värdefull information. 

När det gäller kvalitativa intervjuer menar Bryman och Bell (2013) att det finns en stor 

variation i längden på intervjuerna och påpekar även att korta intervjuer kan ge viktig 

information (Bryman & Bell, 2013). Några av intervjuerna genomfördes under samma 

dagar, trots att Widerberg (2002) avråder ett sådant tillvägagångssätt. Vi valde att bortse 

från rekommendationen i de flesta fallen på grund av tidsmässiga och ekonomiska skäl.  

 
3.3.3.1 Intervjuns gång 
Utöver var intervjuerna har tagit plats har vi arbetat aktivt, både innan och under själva 

intervjun, med att se till att samtalet under intervjun har framskridit på ett önskvärt sätt. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är av vikt att intervjuaren besitter kunskap 

om det aktuella ämnet för att kunna ställa följdfrågor då det lägger grunden till 

kvaliteten på det data som produceras i intervjun. Då studien inleddes med den 

teoretiska datainsamlingen och en noggrann inläsning på ämnet anser vi oss ha en 

tillräckligt god uppfattning om ämnet för att kunna reagera och ställa relevanta 

följdfrågor, i syfte att få ut så bra kvalitet som möjligt av intervjuerna. 

 

Intervjuerna utgick från de teman som fanns i intervjuguiden men med en stor betoning 

på att intervjuerna inte skulle vara allt för strukturerade. Då syftet med intervjuerna var 

att nå respondenternas upplevelser och det som var av vikt för dem lät vi respondenterna 

föra samtalet. Arbete utgjordes av att ställa relevanta och passande följdfrågor för att på 

så vis inte påverka och styra intervjuerna allt för mycket. Semistrukturerade intervjuer 

kan anta flera former med olika anpassningsgrad till frågorna och för att säkerställa att 



  

29 
 

huvudfrågan blir besvarad är det av vikt att ställa följdfrågor (Rowley, 2012). I det här 

fallet har anpassningsgraden varit relativt hög.  

 

Under varje intervju har vi varit två stycken som har närvarat, där vi i förväg har delat 

upp arbetsuppgifterna. Den ena har agerat intervjuare och den andra har fört 

anteckningar. Thomsson (2010) menar att den typen av uppdelning är en av fördelarna 

när det är två intervjuare. Den person som förde anteckningar följde även med i samtalet 

och kunde på så sätt ställa följdfrågor och komplettera intervjun vilket har gjort att det 

finns en minimal risk till att det inte har genererats svar på huvudfrågorna. Vi valde 

även att spela in intervjuerna, i samtycke med respondenterna, för att kunna hålla ett 

tydligare fokus på intervjun samt att det skulle bidra till en utförligare analys. Kvale och 

Brinkmann (2009) belyser just att en av fördelarna med inspelning är att intervjuaren 

kan fokusera på ämnet och dynamiken i intervjun. 

 
3.3.4 Etik 
Under studiens gång finns det fem etiska krav som vi förhållit oss till. Kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2013). Samtyckeskravet 

innebär att respondenterna ska informeras om att medverkan i studien är frivillig och att 

rätten finns att avbryta sin medverkan (Bryman & Bell, 2013), vilket stämmer väl in på 

Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av ”informerat samtycke”. Kvale och 

Brinkmann (2009) tar, gällande “informerat samtycke”, även upp att respondenterna ska 

informeras om undersökningen, vilket är vad Bryman och Bell (2013) menar att 

informationskravet syftar till. Informationskravet kan även kopplas till kravet om falska 

förespeglingar vilket innebär att forskaren inte får ge vilseledande eller falsk 

information om studien (Bryman & Bell, 2013), vilket är något som vi inte har gjort. 

Vid den inledande kontakten med företaget och de potentiella respondenterna har vi 

varit tydliga med klargöra studiens syfte, vad vi avsåg att studera, vad som förväntades 

av de som valde att delta och förtydligade även att medverkan i studien var helt frivillig. 

Innan varje intervju utfördes repeterades syftet, hur upplägget på intervjun såg ut samt 

att respondenten medverkade frivilligt och när som helst hade rätten att avbryta 

intervjun.  
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Konfidentialitet innebär att material och uppgifter framställs på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan identifiera eller spåra uppgifterna till respondenterna (Bryman & 

Bell, 2013; Dalen, 2008; Eriksson & Hultman, 2014; Kvale & Brinkmann, 2009). Med 

tillägg för att personuppgifter ska förvaras oåtkomligt för obehöriga är detta vad 

Bryman och Bell (2013) benämner som konfidentialitets- och anonymitetskravet. Att 

benämna respondenterna vid namn är inget som tillför studien något och vi har därför 

valt att utelämna det, istället benämns respondenterna som 1, 2, 3 och så vidare i 

empirin och analysen. Innan intervjuerna utfördes var vi noga med att tydliggöra för 

respondenterna om konfidentialiteten och att deras identiteter därmed inte skulle kunna 

identifieras i studien. Vi har även varit noga med att inte skriva ut respondenternas 

namn och kontaktuppgifter, även i våra privata dokument, och uppgifterna har förvarats 

på lösenordsskyddad plats.  

 

Då vi själva har genomfört intervjuerna och de flesta har skett på plats har vi inte kunnat 

erbjuda respondenterna anonymitet, vilket enligt Etikkommittén Sydost (u.å.) innebär 

att det inte ska gå att hänvisa ett specifikt svar till en viss individ, även för den som 

utför studien. Kvale och Brinkmann (2009) samt Widerberg (2002) tar även upp att om 

uppgifter som kan ge utomstående möjligheten att identifiera respondenten är planerade 

att presenteras i studien så bör det först godkännas av respondenten. Det är även något 

som skett i föreliggande studie då det godkänts att ägaren av företaget benämns som 

VD, vilket gör denne identifierbar för övriga respondenter. Vidare har de uppgifter som 

lämnats av deltagarna enbart använts till studiens syfte, vilket är vad nyttjandekravet 

står för (Bryman & Bell, 2013). 

 
3.4 Bearbetning av data 
Arbetet med att bearbeta den insamlade empiriska datan inleddes med att transkribera 

de inspelade intervjuerna. Det var ett tidskrävande arbete men något som ändå ansågs 

vara värdefullt inför analysen. Ahrne och Svensson (2011) menar att transkribering är 

nästa steg efter att intervjuerna är gjorda. En central aspekt är att både fånga in vad 

respondenterna säger och hur de säger det (Bryman & Bell, 2013; Fejes & Thornberg, 

2009). Det är av vikt att få med de utbyten som sker under intervjun även i transkriptet 

(Bryman & Bell, 2013) och därför har strävan varit att skriva ut intervjuerna i sin helhet, 

nästintill ordagrant, med viss redigering för talspråk och liknande. Fejes och Thornberg 

(2009) menar att viss redigering kan göras för att öka läsbarheten. Det är dock av vikt 
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att inte utelämna vissa detaljer då det lätt kan missförstås vad som görs och sägs i 

interaktionen, men beroende på syfte kan transkriberingen göras olika noggrant (Fejes 

& Thornberg, 2009).  

 

Detaljer som har lagts vikt vid under transkriberingen har bland annat varit om skratt 

eller skämtsamma toner har använts eller om det har skett längre pauser under 

formuleringarna. Dessutom har det lagts till klamrar med egna förklaringar om 

respondenten visat och illustrerat med ett speciellt kroppsspråk under någon fråga. Dock 

har olika betoningar för vissa ord eller liknande inte markerats då det inte ansetts vara 

av relevans för analysen. Att sätta ut citattecken när någon härmar eller illustrerar att 

någon annan pratar kan också vara en god idé (Fejes & Thornberg, 2009), vilket har 

valts att göra för att öka förståelsen för om personen pratar om någon annan eller ger 

exempel på olika situationer. 

 
3.4.1 Analysmetod 
När analysen inleddes fanns en stor mängd data och första steget var att hitta en 

passande analysmetod. Dock menar både Bryman och Bell (2013) och Attride-Stirling 

(2001) att det finns få metoder för kvalitativ dataanalys som är etablerade och allmänt 

accepterade. Men varje kvalitativ studie är unik och därmed även varje tillhörande 

analysarbete (Fejes & Thornberg, 2009) och med det i åtanke valdes en kvalitativ 

analysmetod som vi ansåg att vi kunde ha störst användning av även om målet inte var 

att följa den strikt. Som underlag till intervjuerna har vi, som tidigare nämnt, följt en 

intervjuguide men under samtalens gång har vi avvikit från ordningen samt ställt 

följdfrågor beroende på vad respondenten har tagit upp. Det har resulterat i att det 

insamlade materialet inte följer någon struktur till punkt och pricka. Denna oordning är 

en del av den kvalitativa forskarens värld och därför är det klokt att sortera materialet 

(Rennstam & Wästerfors, 2015).  

 
3.4.1.1. Kodning 
För att sortera den insamlade empirin valde vi att koda transkriberingarna. Att koda det 

insamlade materialet menar Dalen (2008) är en viktig del av analysprocessen och Kvale 

och Brinkmann (2009) klargör att kodning handlar om att koppla ett eller flera 

nyckelord till ett textsegment. De koder vi använde oss av grundade sig delvis på 

begrepp som fanns i intervjuguiden och därmed kan kopplas till teori men även sådana 
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begrepp som var återkommande i transkriberingarna. Attride-Stirling (2001) menar att 

ett sådant tillvägagångssätt är ett av många sätt att skapa koder på.  

 

Resonemang och textsegment från de olika transkriberingarna sorterades, utifrån 

koderna, in i olika dokument för att kunna göra de empiriska delarna mer överskådliga. 

Rennstam och Wästerfors (2015) menar att ett av de vanligaste sätten att sortera 

material på är med utgångspunkt från innehållet. I dokumenten kunde vi sedan läsa det 

material som tillhörde de olika koderna för att finna mönster, något som Attride-Stirling 

(2001) beskriver som ett av stegen i analysprocessen. Utöver att sortera upp de utvalda 

textsegmenten i olika dokument valde vi även att i varje transkribering färgmarkera den 

text som valts ut för att lättare kunna hitta tillbaka till dess ursprungliga kontext. 

Bryman och Bell (2013) konstaterar att en vanlig kritik mot kodning är just att 

kontexten går förlorad när textstycken plockas ur sitt sammanhang, vilket var något vi 

kunde undvika. Totalt bestod kodorden av 560 ord varvid nästa steg i 

kodningsprocessen var att reducera den stora mängd material som vi arbetade med. 

Rennstam och Wästerfors (2011) menar att reducering är en del av analysprocessen då 

möjligheten att redovisa allt material inte finns och Attride-Stirling (2001) klargör att 

materialet på så vis blir mer hanterbart.  

 
3.4.1.2. Tematiska nätverk 
Efter sortering och reducering av mängden kodord blev det en mer hanterbar mängd 

material att arbeta med och tillvägagångssättet kan liknas med vad Attride-Stirling 

(2001) beskriver som en tematisk nätverksanalys. Den tematiska analysmetoden var till 

stor hjälp i analysprocessen tack vare den tydlighet, organisering och de illustrerande 

verktyg som den kunde erbjuda, vilket Attride-Stirling (2001) själv beskriver som 

fördelarna med denna metod. Analysmetoden kunde även hjälpa till att öka 

transparensen i arbetet då Attride-Stirling (2001) menar att de tematiska nätverken är 

“ett illustrativt verktyg i tolkningen av texten” (ss. 389–390) samt att de underlättar 

förståelsen för läsaren.   

 

I ett tematiskt nätverk finns det tre olika nivåer vilka Attride-Stirling (2001) benämner 

som grundläggande teman, organiserade teman och globala teman. Grundläggande 

teman har sin grund i de kodord som framställts och som sorterats ut tidigare i 

processen och säger i sig väldigt lite om texten. Attride-Stirling (2001) menar att ett 
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grundläggande tema måste läsas tillsammans med de övriga grundläggande temana för 

att kunna ge en bredare förståelse och mening. Flera grundläggande teman är vad som 

tillsammans skapar ett organiserat tema. Ett organiserat tema är mer abstrakt och kan 

avslöja mer av vad som tas upp i texten (Attride-Stirling, 2001). De organiserade teman 

vi skapade kan alltså härledas till den empiri vi arbetat med då de grundar sig i empirins 

kodord, vilket även Widerberg (2002) menar är ett sätt att framställa teman på. Då 

empirin till största del utgör studiens utgångspunkt har vi låtit den få stor 

uppmärksamhet i uppsatsen. 

 

Attride-Stirling (2001) beskriver att den sista nivån, ett globalt tema, skapas av flera 

organiserade teman, vilket är fallet även i denna studie. Våra globala teman fyller även 

samma syfte som Attride-Stirling (2001) beskriver att ett globalt tema har; det visar 

kärnan i texten och vad den som helhet kommer behandla. Ett globalt tema är vad som 

utgör ett tematiskt nätverk och i föreliggande studie kommer det därför att finnas fyra 

tematiska nätverk. En översikt av de tematiska nätverken samt ett urval av kodorden 

visas i bilaga 2. 

 
3.5 Kvalitetskriterier 
Bryman och Bell (2013) redogör att det föreslagits kriterier för den kvalitativa 

forskningen som skiljer sig helt mot kriterierna i den kvantitativa. Två av de kriterierna 

som föreslagits är trovärdighet och äkthet (Guba & Lincoln, 1985, 1994, se Bryman & 

Bell, 2013) som även vi förhåller oss till i denna studie. 

 

3.5.1. Trovärdighet 

Trovärdighet har delats upp i fyra delkriterier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse (Bryman & Bell, 2013). Tillförlitlighet 

handlar om att de beskrivningar som görs av den sociala verkligheten ska vara tydliga 

och tillförlitliga, som även liknas med intern validitet och handlar om hur troliga 

resultaten är (Bryman & Bell, 2013). Den interna validiteten kan enligt Bryman och 

Bell (2013) stärkas av att forskarna har en överenskommelse om hur tolkningar ska ske 

av sådant som kan ses och höras, vilket vi i föreliggande studie har varit noggranna med 

då det är två stycken som författat uppsatsen och kan därmed tolka fenomen på olika 

vis. Vid diskussioner har vi kommit fram till att tolkningar av empirin ska göras med ett 

öppet sinne, fritt från egna värderingar och åsikter. Fokus har varit riktat mot att kunna 
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säkerställa att de slutsatser som dras ska vara tillförlitliga och spegla den verklighet som 

var avsedd att studeras och som framställts av respondenterna. För att öka 

tillförlitligheten finns ett empirikapitel som är till för att spegla respondenternas 

verklighet med ytterst få tolkningar från vår sida.  

 

Något likt kriteriet tillförlitlighet är pålitlighet, som även kan liknas med reliabilitet 

vilket syftar till att resultaten ska bli liknande även om de utförs vid ett annat tillfälle 

(Bryman & Bell, 2013). Pålitligheten i en studie kan avgöras då en redogörelse kring 

studiens process finns tillgängligt för granskning (Guba & Lincoln, 1994, se Bryman & 

Bell, 2013). Ahrne och Svensson (2011) hävdar att en tydlig redogörelse kring 

forskningsprocessen och de metodval som har gjorts bidrar till att läsaren kan ta del av 

författarnas resonemang. Med hänsyn till respondenternas och det valda företagets 

konfidentialitet samt den mängd data som framställts vid transkribering, finns 

transkriberingarna inte tillgängliga för läsaren att se. Däremot finns en avsikt att, i hela 

metodkapitlet, vara tydliga och detaljrika i hur vi har gått tillväga med studien och vad 

som ligger till grund för olika val. En bifogad intervjuguide (se bilaga 1) finns även för 

att kunna öka pålitligheten, vilket Trost (2005) menar bidrar till en öppenhet gentemot 

läsaren som även kan bidra till att öka trovärdigheten. 

 
Då kvalitativ forskning har ett fokus på det kontextuellt unika samt meningar och 

betydelser handlar nästa kriterium om överförbarhet (Bryman & Bell, 2013). 

Överförbarhet kan liknas med extern validitet, vilket Yin (2007) beskriver som 

möjligheten att kunna generalisera resultaten från en studie. Då vi utfört en fallstudie i 

en specifik kontext blir det svårare att generalisera studiens resultat (vilket behandlas 

närmare under 3.6.1. Fallstudiedesign). Därför har vi arbetat utifrån de råd som finns att 

tillgå i litteraturen, för på så vis kunna säkerställa en viss grad av generaliserbarhet och 

överförbarhet. Till exempel uppmanar Geertz (1973, se Bryman & Bell, 2013) till 

detaljerade och fylliga beskrivningar, vilket enligt Guba och Lincoln (1994, se Bryman 

& Bell, 2013) kan användas av läsaren för att bedöma överförbarheten. Baserat på det 

har vi valt att vara så tydliga som möjligt i våra beskrivningar och förklaringar, genom 

hela arbetet, för att öka läsarens möjlighet att dra slutsatser om studiens 

generaliserbarhet och överförbarhet. Studiens generaliserbarhet diskuteras även i kapitel 

“3.3.2.1. Urval” och “3.6.1. Fallstudiedesign”. 

 



  

35 
 

Det sista delkriteriet är konfirmering eller bekräftelse och kan liknas vid objektivitet 

(Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) förklarar att objektivitet innebär att 

forskarens åsikter inte ska ha påverkat undersökningen, vilket är något vi i hög grad 

försökt undvika då vi utfört undersökningen och intervjuerna med ett öppet sinne där 

egna åsikter och värderingar har fått stå utanför. Bryman och Bell (2013) tillägger dock 

att fullständig objektivitet är svårt att nå i samhällsforskning men att forskare ändå ska 

agera i god tro och inte låta de egna åsikterna påverka utförandet och slutsatserna i 

studien. Genom arbetet med empiri, analys och slutsater har vi haft en stor åtanke 

gällande objektivitet. 

 

3.5.2. Äkthet 

Det andra kriteriet som föreslagits av Guba & Lincoln (1994, se Bryman & Bell, 2013) 

är äkthet och berör mer generella frågor kopplade till undersökningens konsekvenser. 

Kriteriet består av flera delkriterier; rättvis bild samt ontologisk, pedagogisk, katalytisk 

och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2013). Under intervjuerna har respondenterna 

fått möjligheten att reflektera över sådant i organisationskulturen som möjligtvis bara 

tas för givet utan vidare reflektioner. Därmed kan vi ana att studien kan ha bidragit till 

en, hos respondenterna, ökad förståelse för dess sociala miljö samt en ökad förståelse 

för hur andra personer i miljön upplever fenomen, vilket Bryman och Bell (2013) menar 

att kriterierna ontologisk och pedagogisk autenticitet ser till. Genom respondenternas 

möjlighet till reflektion, genom medverkan i studien, kan det även tänkas att deras 

medvetenhet gällande förmågan att förändra sin situation har ökat samt att de tydligare 

ser möjligheterna till att genomföra förändring. Bryman och Bell (2013) beskriver en 

sådan medvetenhet som katalytisk och taktisk autenticiteten. 

 
Det sista kriteriet gällande äkthet handlar om huruvida undersökningen ger en rättvis 

bild av de uppfattningar och åsikter som framkommit hos den studerade gruppen 

(Bryman & Bell, 2013). En del av arbetet gentemot kriteriet anser vi kan härledas till de 

transkriberingar som har gjorts. Genom att inte enbart förlita oss på de anteckningar 

som förts och därmed även spelat in intervjuerna anser vi att risken för missförstånd och 

feltolkningar har minimerats. Detta, i sig, menar vi har bidragit till att respondenternas 

åsikter och tolkningar framställts på ett rättvist och korrekt vis.  

 



  

36 
 

3.6 Metodkritik 
I följande avsnitt redogörs reflektioner kring studiens utformning samt kritik som kan 

riktas mot studiens val av metod. 

 

3.6.1. Fallstudiedesign 
Studiens design är en fallstudiedesign då organisationskulturen och dess påverkan 

studeras inom ett specifikt företag. Det förekommer dock viss kritik riktad mot 

fallstudiedesignen. Yin (2007) menar bland annat att resultat från fallstudier är svårare 

att generalisera. Likaså hävdar Eriksson och Hultman (2014) att en stor försiktighet 

krävs om slutsatser från en fallstudie ska dras till en hel population. Då syftet med 

studien är att skapa en djupare förståelse för den specifika kontext som studeras så är vi 

väl medvetna om att resultaten som framställs i denna studie kan brista i dess 

generaliserbarhet över populationer. Resultaten kommer att vara specifika för sin 

kontext, men vi har förhoppningen om att resultaten ska kunna testas vidare för att se 

om de kan anpassas till konsulter i liknande eller andra branscher. 

 

Vidare menar Eriksson och Hultman (2014) även att en vanlig kritik mot fallstudier är 

bristande triangulering. Triangulering kan utföras genom att använda flera metoder och 

syftar till att stärka validiteten för undersökningens resultat (Greene, Caracelli & 

Graham, 1989; Wilson, 2014). I föreliggande studie har enbart de kvalitativa 

intervjuerna använts som grund för datainsamlingen varvid det inte har funnits en 

möjlighet att verifiera resultaten som framkommit i studien med hjälp av en annan 

metod. Yauch och Steudel (2003) förklarar att en kvantitativ metod kan ge ett medel för 

triangulering av kulturella faktorer om resultaten stämmer överens med den kvalitativa 

datan, vilket i sin tur kan minska bias och öka validiteten, vilket är något som vi valt 

bort att göra på grund av tidsbrist. Vi är väl medvetna om att valet att inte triangulera 

data kan medföra konsekvenser för studien, men liksom vi tagit upp under 3.5. 

“Kvalitetskriterier” har vi genomgående arbetat för att stärka den interna och externa 

validiteten.   

 
3.6.2. Källkritik 
Genom arbetets gång och vid insamling av litteratur har vi strävat efter ett kritiskt 

förhållningssätt till det material vi kommit över, både vad det gäller intervjumaterial och 

den skriftliga litteraturen som använts under arbetets gång. Eriksson och Wiedersheim-

Paul (1999) förklarar att källkritik kan ses som en typ av urvalsmetod där författare eller 
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forskare gör bedömningar av det material som samlats in. En bedömning av källornas 

validitet, relevans och reliabilitet bör även göras (Eriksson & Hultman, 2014; Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 1999). Det kan göras genom att se till olika kriterier; samtidskrav, 

tendenskritik, beroendekritik (Eriksson & Hultman, 2014; Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 1999).  

 

Samtidskravet handlar om det tidsspann som finns mellan en händelse och dess 

registrering (Eriksson & Hultman, 2014). Under intervjuerna har anteckningar förts men 

ingen skriftlig bearbetning har skett direkt efter att intervjuerna har avslutats. Vi är 

medvetna om att det kan ha påverkat analysen negativt då vissa iakttagelser kan ha gått 

förlorat så som kroppsspråk eller ansiktsuttryck och liknande. Dock har intervjuerna 

spelats in sin helhet och sedan transkriberats vilket har gjort att vi har kunnat 

återuppleva intervjuerna då intervjumaterialet finns att tillgå i sin helhet. Därav anser vi 

att inget muntligt material gått förlorat på grund av ett eventuellt tidsspann. Eriksson och 

Hultman (2014) förklarar att materialet kan påverkas av hur långt tidsspannet är samt 

hur många andra händelser som skett inom tidsspannet. Ju längre källan befinner sig i 

tid och rum från händelsen desto mindre värd är den, då minnet försvagas med tiden 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Då vi tagit hänsyn till samtidskravet anser vi att risken 

att det insamlade intervjumaterialet ska ha minskat i värde har minimerats.  

 

I litteraturgenomgången har vi lagt mycket vikt vid att den teori vi presenterat inte på 

något vis ska ha förvrängts från sin originalkälla. I största möjliga mån har vi strävat 

efter att få tag på skriftliga originalkällor. Vid enstaka fall har vi dock inte haft tillgång 

till originalkällan på grund av de restriktioner som finns i de databaser vi har tillgång 

och har ändå valt att presentera källan genom andrahandsreferering. Detta kan kopplas 

till aspekten beroendekritik, vilken Alvesson och Sköldberg (2008) menar är viktig att ta 

hänsyn till och avser hur många led källan har passerat. De förklarar även att ju fler led 

källan har passerar, desto mindre värd är den och att det därav är viktigt att använda 

förstahandskällor (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi är dock medvetna om att källorna 

vi presenterat via andrahandsreferering inte har ett lika högt värde som våra 

originalkällor vilket är en av anledningarna till varför vi, som tidigare nämnt, försökt 

undvika det. Det Alvesson och Sköldberg (2008) benämner som “förstahandskällor” 

anser vi utgörs av de originalkällor vi har.   
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Något som vi även har sett till är tendenskritik som Alvesson och Sköldberg (2008) 

menar handlar om uppgiftslämnarens grad av omedvetet eller medvetet intresse att 

vinkla informationen. Källan får ett lägre värde ju starkare tendens den misstänks ha 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Det är av vikt att fråga sig vem det är som talar och med 

vilket syfte (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi misstänker inte att någon tendens 

föreligger i den datainsamling som skett. Dock är vi medvetna om att den information 

och upplevelser vi har fått tagit del av från både VD och medarbetare kan ha framställts 

och förmedlats i en positiv anda eller på ett förskönande sätt för att inte vilja tala 

negativt om arbetsplatsen. Detta har försökts motverkats genom att det inte går att utläsa 

vem som sagt vad i det intervjuade materialet. För att minska eventuell tendens 

ytterligare har vi intervjuat mer än 90 procent av de anställda (inklusive VD) vilket 

medför att vi har fått tagit del av majoriteten av de röster som verkar inom 

organisationen. Alvesson och Sköldberg (2008) menar nämligen att det går att motarbeta 

eventuell tendens genom att inte bara intervjua ledningen, utan även leta efter 

mottendenser inom företaget. Vi har inte letat aktivt efter några mottendenser men vi har 

tagit del av flera olika perspektiv och upplevelser och i största allmänhet verkar de röster 

och bilder som har förmedlats stämt överens med varandra om hur organisationen 

fungerar, både från VD:s och medarbetarnas håll.  
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4. Empiri 
I empirikapitlet framställs det material som har utvunnits från de tio kvalitativa 

intervjuerna. Kapitlet inleds med en mer ingående företagsbeskrivning och beskrivning 

av medarbetarna i det studerade fallföretaget för att få en djupare inblick i 

organisationen. Därefter presenteras grundläggande antaganden, normer och värderingar 

samt artefakter som kan förknippas med företagets organisationskultur. Till sist 

presenteras empirin från intervjuerna under olika teman som skapats genom tematiska 

nätverk. De tematiska nätverken grundar sig på respondenternas beskrivningar av den 

egna organisationskulturen samt om, och i så fall hur, den påverkar intentionen om att 

stanna kvar i organisationen. I en övergripande fråga menar samtliga respondenter att 

organisationskulturen har en stor inverkan på intentionen om att stanna kvar. Under de 

globala temana, som även kan ses som organisationens grundläggande antaganden och 

kärnan av organisationskulturen, ges beskrivningar på hur och varför mer ingående. De 

globala temana är: “Tillhörighet”, “Professionalism”, “Inga hemligheter” och “Frihet”.  

 
4.1. Företagsbeskrivning 
Den studerade organisationen är ett konsultbolag som säljer konsulttjänster inom 

säkerhetsområden relaterade till informationssäkerhet och IT-säkerhet. Företaget 

grundades år 2010 och har i nuläget 11 heltidsanställda, inklusive VD och två delägare. 

Företaget har successivt växt och expanderat när det gäller antalet anställda. Det arbete 

som konsulterna utför är präglat av hög sekretess och konsulterna arbetar mot olika 

kunder där vissa har arbetat i samma projekt i flera år medan andra arbetar med flera 

olika uppdrag. Några av konsulterna arbetar tillsammans på uppdrag av samma kund 

där de ses frekvent medan andra arbetar mer utspritt där möten med kolleger sker mer 

sällan. Den fysiska arbetsplatsen kan ske hos kund, hemma eller på det gemensamma 

kontoret. 

 

Organisationen är decentraliserad, näst intill helt platt, men det finns vissa anställda som 

innehar speciella ansvar. Enligt VDn står alla i företaget på samma nivå med undantag 

från att VDn själv står för personalansvar och ekonomiskt administrativt ansvar. De 

befattningar som finns inom företaget är merparten “seniorkonsult” medan några 

innehar befattningen “konsult”. Två av konsulterna besitter även titlar som 

“marknadsansvarig” och “säkerhetsansvarig”. Det finns ingen möjlighet att avancera till 

en högre position eller att växa i ledarskap.  
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Respondent 2 menar att det är en växande bransch där utbudet på lediga tjänster är 

större än efterfrågan och upplever branschen som het och att det råder brist på 

arbetskraft inom just den nischen de arbetar inom. Respondent 3 menar även att det är 

en tacksam arbetsmarknad och menar att alla som arbetar på företaget skulle egentligen 

kunna få ett annat jobb direkt. Företaget verkar i ett område där det finns stor tillgång 

till andra arbetsplatser/konsulttjänster som kan erbjuda liknande tjänster, vilket innebär 

att de som arbetar på företaget inte är bundna till det aktuella fallföretaget rent 

geografiskt sett. Förutom en tacksam arbetsmarknad besitter näst intill alla medarbetare 

på företaget gedigna akademiska utbildningar, mestadels civilingenjörsutbildningar (5 

st) och liknande akademiska utbildningar relaterade till yrket, samt att merparten 

besitter flertalet certifikat inom IT-säkerhet. Medarbetarnas erfarenhet inom branschen 

sträcker sig från fem till 30 år, med ett genomsnitt på cirka 17 år. VDn på företaget 

hävdar att alla medarbetare tveklöst är talanger och förklarar att det, i konsultyrket, 

krävs erfarenhet och kunskap men även talang i form av utvecklingsbarhet. Med tanke 

på den erfarenhet och utbildningar som de anställda har och den beskrivning av talang 

som VDn ger finns en god koppling till den definition av talanger studien har som 

utgångspunkt. 

 

VDn upplever det som en svårighet att hitta talangfulla medarbetare och gällande de 

anställda står företaget i konkurrens mot andra konsultbyråer inom IT, stora som små, 

men även när det gäller andra linjeorganisationer såsom stora industrikoncerner och 

liknande. VDn menar att större konsultbolag kan ha chefskonsulttjänster och 

industrikoncerner kan alltid anställa säkerhetschefer vilket gör att sådana typer av 

företag kan konkurrera med exempelvis högre löner än vad det aktuella fallföretaget kan 

erbjuda. “Då gäller det att ha ett paket där inte lönen är allt” menar VDn. Företaget 

visar dock på ett strategiskt tänk kring bibehållande av sina anställda där målet är att 

lyckas bibehålla de talangfulla medarbetarna långsiktigt. Respondent 7 nämner 

exempelvis att ett mål är: “...en gång X [företagsnamn], alltid X [företagsnamn]”. En 

anställd har slutat på företaget hittills sedan starten - men är nu åter anställd, vilket 

innebär att personalomsättningen fortfarande ligger på 0 procent.  

 
“… det kommer alltid att finnas ett företag som kan betala mina konsulter 
bättre. Och redan där säger jag, okej, men hur ska jag kunna behålla dem? Med 
företagskultur.” (VD) 
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4.2. Tre nivåer av organisationskultur 
Nedan presenteras de grundläggande antaganden, normer och värderingar samt 

artefakter som visar det studerade fallföretagets organisationskultur enligt Scheins 

(2010) tidigare presenterad teori. Genom den tematiska nätverksanalysen fann vi de 

grundläggande antagandena som globala teman och vidare i analysen fann vi även 15 

normer och värderingar, som till stor del även är organiserade teman, samt 11 artefakter. 

En sammanställning av de tre nivåerna illustreras i figur 4 där färgerna visar vilka 

artefakter, normer och värderingar samt grundläggande antaganden som hör ihop. En 

sammanställning av de tre nivåerna illustreras i figur 4. I likhet med att vi kan se att det 

grundläggande antagandet genomsyrar normerna och värderingarna kan vi även se att 

normerna och värderingarna avspeglar sig i företagets artefakter. Exempelvis kan vi se 

att se det grundläggande antagandet “Frihet” genomsyrar normen “Valfrihet” som visar 

sig i artefakten “Valfri klädsel”. Övriga kopplingar tas upp under respektive delkapitel 

som den aktuella normen/artefakten/antagandet tillhör och förklaras mer ingående där. 

 

 
Figur 4. Egen illustration av företagets organisationskultur baserad på Scheins (2010) 
teori om tre nivåer av organisationskultur.  
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4.3. Tillhörighet 
Det globala temat “Tillhörighet” är något som skapas genom de organiserade temana 

“trivsel i gruppen” och “familjärt klimat” som illustreras i figur 5. 

 

 
 

Figur 5. Egen illustration av det tematiska nätverket “Tillhörighet”. 

 

Tillhörighet är även ett av företagets grundläggande antaganden som manifesteras av 

företagets normer och artefakter. Normerna som behandlas under de organiserade 

temana är “trivsel i gruppen” samt “att ha kul” och företagets artefakter är “ett familjärt 

klimat”, “en rå men hjärtlig jargong” och “trivselaktiviteter”.  

 
4.3.1. Familjärt klimat 
Utifrån respondenternas beskrivningar av företagets klimat tolkar vi det som att klimatet 

präglas av en familjär känsla. Klimatet inom företaget är en artefakt och, som vi tolkar 

det, manifesterar det grundläggande antagandet “Tillhörighet”. Det visas bland annat i 

att respondent 4 hävdar att “Vi är ju lite som en familj nästan, fast en ganska fri familj. 

Vi träffas ju inte jätteofta …. Men någonstans så tror jag ändå att vi har den här 

känslan att vi hör ändå ihop liksom.”. Likaså menar respondent 5 att denne känner en 

tillhörighet till gruppen när de väl träffas samt att respondent 8 menar att “Det känns 

som att man är ett kompisgäng…”. Respondent 4 menar att det är ett fritt och familjärt 

klimat som genomsyrar organisationskulturen och hälften av respondenterna (4, 5, 6, 8 

& 9) uttrycker även att klimatet skapar trivsel inom företaget. Förutom det familjära 

klimatet kan vi även se att företagets jargong manifesterar antagandet “Tillhörighet”. 

Sammantaget beskriver respondenterna företagets jargong som rå men hjärtlig, lättsam, 

öppen, positiv och högt i tak där det är nära till skämt och inte hela tiden allvar. 

 

Respondent 9 beskriver att det rådande klimatet innehar en kompisstämning som 

grundar sig i att det sedan företaget startade har byggts upp relationer med många av 
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medarbetarna. VDn menar även att relationerna bidrar till “... starkare band och enklare 

att känna en gemenskap som man vill fortsätta vara en del av.”. Liknande uttrycker 

respondent 1 att “... om vi bara satt ute hos kunderna och aldrig träffades, då hade jag 

lika gärna kunnat starta ett eget konsultbolag och vara själv …. men jag känner ändå 

att jag tycker att det är trevligt att höra till ett gäng.”. Mer än hälften av respondenterna 

(1, 3, 4, 5, 6, 8 & 9) menar att relationer är viktigt och fyra respondenter (1, 4, 8 & 9) 

hävdar att det är bidragande för att stanna kvar inom företaget. I motsats menar 

respondent 7 att “Jag skulle inte säga att det är avgörande kanske. …. Men mer bonus 

liksom.”.  

 

4.3.2. Trivsel i gruppen 
Det grundläggande antagandet “Tillhörighet” kan vi se ger sig uttryck i normen att det 

ska finnas en “trivsel i gruppen”. De flesta av respondenterna har gett exempel på vad 

det är som gör att de trivs och ofta har svaret varit att de trivs med chef och kollegor. 

Respondent 3 klargör exempelvis att “... det ju ett bra gäng också. Dels trivs jag bra 

med VDn som chef men också de jag jobbar ihop med trivs jag bra med.” och menar att 

det är bidragande till trivseln och att stanna kvar på företaget. Även respondent 5 menar 

att en av anledningarna till att stanna är att “... jag trivs med mina kollegor…” och 

tillägger att trivseln uppkommer genom en positiv anda som bland annat märks i glädjen 

som respondenten menar präglar företaget “... vi gör saker och vi har kul tillsammans 

och där kommer glädjen.”. Majoriteten av respondenterna menar även att trivseln i sig 

är en bidragande faktor för att de ska stanna kvar i organisationen. Respondent 8 menar 

även att “Vi har roligt när vi träffas.” och respondent 9 tydliggör att: 

 

“Det som alltid har varit uttalat är ju att vi som medarbetare, vi ska ju ha kul på 

företaget, vi ska göra roliga saker tillsammans och jag tycker företaget är 

generöst på så sätt att när vi gör interna saker …. medarbetarna ska kunna ha 

det bra, må bra och få en bra teamkänsla - att man gör rätt mycket saker 

tillsammans”.  

 

I beskrivningen kan det utläsas att normen “att ha kul” manifesteras. De “interna saker” 

som respondent 9 syftar till benämns av flera respondenter som trivselaktiviteter. 

Trivselaktiviteterna är något som alla respondenter tagit upp under intervjuerna och 

baserat på intervjuerna är vår uppfattning att företaget har en träff under sommaren, en 
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resa innan jul istället för julbord samt kvartalsvisa bolagsmöten. Utöver aktiviteterna 

finns även en After-Work utanför arbetstid var eller varannan månad. Respondenterna 

menar att trivselaktiviteterna vanligtvis innefattar en viss del arbete, men ett syfte är 

även att de ska ha kul och trevligt tillsammans.  

 

Respondent 9 menar att aktiviteterna bidrar till att “... man lär känna dom som är på 

företaget.” och respondent 8 klargör att “... det är väldigt positivt för då får man lite 

kamratkänsla…”. Alla respondenter påpekar att ovan nämnda aktiviteter bidrar till 

sammanhållningen inom företaget och nästan alla menar att sammanhållningen i sig 

bidrar till en ökad trivsel. Bland andra menar respondent 6 att “För den här typen av 

verksamheten där folk är utspridda så är det [trivselaktiviteter] ganska viktigt tycker 

jag.”. Dock var trivselaktiviteter något som flera av respondenterna uttryckligen menade 

på att det inte var en direkt orsak till att det skulle stanna kvar på företaget eller inte.  

 

4.4. Professionalism 
Det globala temat professionalism skapas av två organiserade teman; “senioritet och 

utveckling” samt “att lösa uppgifter” vilket illustreras i figur 6. 

 
Figur 6. Egen illustration av det tematiska nätverket “Professionalism”. 

 

Det globala temat “Professionalism” utgör även ett av företagets grundläggande 

antaganden som vi har identifierat och manifesteras genom flera normer och värderingar 

som presenteras under de organiserade temana: “senioritet”, “exklusiv leverantör”, “en 

vilja att lära sig” och “att lösa uppgifter”. Likaså manifesterar artefakterna 

utvecklingsmöjlighet och utmanande uppgifter antagandet professionalism.  

 

4.4.1. Senioritet och utveckling 
Senioritet är en norm som manifesteras genom det grundläggande antagandet 

“Professionalism”. Respondent 3 tar upp att det, inom företaget, finns ett mål om att ha 

seniora konsulttjänster. Respondent 4 klargör även att: “...att vi ska vara den här mer 

exklusiva leverantören med senior expertkunskap...”. Betoningen på seniora 
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konsulttjänster och senior kunskap kan ha sin grund i antagandet om “Professionalism” 

som präglar företagets organisationskultur vilket ges i uttryck av normerna “senioritet” 

och “exklusiv leverantör” men även “en vilja att lära sig”. Detta syns även i att 

företagets VD menar att det finns ett fokus “väldigt, väldigt mycket in mot 

organisationen …. vi ju säljer tjänster, konsulttjänster och det är våra konsulter som 

levererar dom här tjänsterna…”. Respondent 8 klargör även att “det är en konsultbyrå 

och de säljer på humankapital och att dem har en kompetens.”.  

 

För att bevara kompetensen hos medarbetarna kan utveckling utgöra en viktig del för 

det arbetet. Respondent 5 menar att det inom företaget finns ett fokus på att alltid “... 

tillföra kompetens i gruppen.”. Likaså tydliggör respondent 7 att företaget har “speciellt 

det här året fokuserat på internutbildning och kompetensutveckling”. VDn på företaget 

menar att utveckling är jätteviktigt och har uppfattningen om att det är något som driver 

de anställda och som de verkar bry sig om. Respondent 1 förklarar att konsultyrket 

erbjuder “... väldigt stora möjligheter att pröva nya saker...”. Likaså tar VDn upp att 

“...jag tror ju mycket mer på att utvecklas tillsammans med kunderna än att gå kurser, 

rent generellt.” vilket bekräftas av respondent 8 som menar att “Man utvecklas hela 

tiden bara av att finnas med hela tiden i olika projekt.” och tillägger att “... man skulle 

tycka att det var tråkigt om man tyckte att det stannade av.”. Både respondent 8 och 9 

menar även att det är viktigt med utmaningar för att utvecklas och att hela tiden lära sig 

något nytt. Respondent 9 menar att utmaningar och nya uppgifter bidrar till en variation 

i arbetet så att det inte blir enformigt. Dock menar respondent 8 att det inte får bli för 

mycket utmaningar för “Då kan det bli en stressfaktor”. 
 
Nästan alla respondenter påpekar att utveckling är viktigt. Respondent 7 menar att 

utveckling är jätteviktigt och förklarar: “Jag anser att jag har personlig utveckling här 

på företaget. Eftersom det är mycket på grund av att vi jobbar i olika projekt. Vi får nya 

uppgifter och mycket ansvar att lösa uppgifter. Vi får kompetensutveckling genom 

certifiering och utbildning.”. I tal om utveckling menar respondent 1 att “Jag brukar 

tröttna på en arbetsuppgift efter två år ungefär, då vill jag göra någonting annat. Så det 

är jätte-jätteviktigt.”. Respondent 7 uttrycker att “... skulle det saknas utveckling så 

skulle jag nog överväga att jobba någon annanstans”. Likaså menar respondent 6 att 

denne lever för utveckling och utmaningar och att hela tiden lära sig något nytt samt att: 

“Jag vill inte göra samma sak två gånger .... att sätta kryss i en ruta, det är ju inte 
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utvecklande …. Utan det är utvecklande att ställas inför utmaningar.” och menar att det 

är viktigt för att stanna kvar i ett företag. Flera av respondenterna menar att just 

utveckling (1, 3, 6, 7 & 8) och utmanande arbetsuppgifter (2, 3, 6, 7, 8 & 9) är 

bidragande faktorer inom organisationskulturen som påverkar intentionen om att stanna 

kvar i organisationen och respondent 4 menar att utveckling var en av anledningarna till 

att börja på företaget. 

  
4.4.2. Att lösa uppgiften 
Det grundläggande antagandet “Professionalism” som präglar företagets 

organisationskultur manifesteras även av normen “att lösa uppgiften”, vilket delvis även 

riktar sig mot kunden. Respondent 7 klargör att företaget har “...gemensamma mål i 

termer om att vi vill lösa vår uppgift, vi vill göra kunden nöjd.” och respondent 9 menar 

att “... kunden är nummer ett.”. Likaså menar respondent 4 att “... alla vill leverera ett 

väldigt bra jobb.” när det gäller att lösa uppgifter. Av intervjuerna kan det utläsas att 

det gällande lösandet av uppgifter värderas att detta sker på ett smidigt sätt. Respondent 

3 klargör att “... de som vi har anställt har gemensamt är att de är vassa …. såna som 

ser till att saker och ting blir gjorda liksom, gör saker bra, kan lösa problem.”. Även 

respondent 8 menar att de gällande att lösa problem “... försöker att göra så gott man 

kan.” och upplever att ledningen värderar “... att saker och ting går smidigt.”.  

 

Respondent 7 klargör att “... vi har krav på oss att prestera…” och menar att det är i 

form av att lösa sin uppgift. VDn menar att “Medarbetarna har chans och goda 

förutsättningar för att prestera. Det är ju så klart viktigt för att de ska kunna prestera 

och presterar de så trivs de ju bättre än om de inte presterar.”. Prestation är även något 

som kopplas till att få utnyttja sin potential vilket respondent 3 menar nås genom att “... 

de flesta uppdrag är ganska svåra och ganska komplexa, och det dyker upp nya saker 

som vi ändå skickas in i.”. Majoriteten av respondenterna menar att det är viktigt att få 

prestera där respondent 1 klargör att “...jag måste få prestera …. och jobba med 

någonting som jag är bra på...” och menar att om så inte är fallet riskerar arbetet att bli 

tråkigt. Samma respondent menar att möjligheten till prestation är viktigt för att stanna 

kvar på företaget. Respondent 6 menar även att “Man vill ju tillämpa sina kunskaper.” 

och respondent 8 menar även att det är viktigt att få prestera “För annars tror jag att 

man skulle tycka det var tråkigt om man kände att det inte hände någonting...” och 

kopplar prestationen till vikten av att utvecklas; “Att man känner att man lär sig lite nytt 
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och att man inte bara går i samma fotspår. Då tror jag att man slutar prestera för att 

man blir lat eller tycker att det blir tråkigt tillslut.”.  

 

Gällande prestation klargör respondent 6 dock att “... det är inte viktigt för mig att visa 

vad jag går för utan jag vill bara lösa uppgifterna.” och tillägger att det finns en “... 

prestigelös inställning till uppgifter.” inom företaget. Ytterligare fyra respondenter (2, 

4, 5 & 9) lyfter fram att prestigelöshet är något som präglar företagets 

organisationskultur. Respondent 2 konkretiserar prestigelösheten och klargör att “Jag 

är ingen tävlingsmänniska och behöver inte jämföra mig med andra och jag behöver 

inte bevisa för mig själv att jag duger extra bra. Jag vill bara göra ett bra jobb och jag 

är väldigt nöjd med det.”. Likaså menar respondent 6 att “jag är rätt prestigelös liksom, 

så att om någon annan vill ta åt sig äran för jobbet så får dom göra det. Jag vill se till 

att det blir gjort jag.”. Dock menar respondenterna 2, 4, och 9 att det är kul att få 

uppskattning för arbetet, men respondent 9 menar ändå att “Jag behöver inte ha en 

klapp på axeln hela tiden.”. Både respondent 4 och 5 förklarar att prestige inte existerar 

och att det är något som får dem att stanna kvar i organisationen.  

 

4.5. Inga hemligheter 
Det globala temat “Inga hemligheter” är ett av företagets grundläggande antagande och 

manifesteras av normerna “öppenhet” samt “delaktighet”. Normerna utgör även två 

organiserade teman som skapar det globala temat (se figur 7). Antagandet “Inga 

hemligheter” manifesteras även av de artefakter som är företagets personalhandbok och 

deras transparenta lönesystem. 

 
Figur 7. Egen illustration av det tematiska nätverket “Inga hemligheter”. 

 

Vid fråga om vilka normer och värderingar som betonas i företaget var det första VDn 

nämnde öppenhet och delaktighet, vilket även är ett genomgående tema som har dykt 

upp i majoriteten av intervjuerna med medarbetarna. Det som tas upp under följande 

rubriker är sådant som förknippas med och kan tänkas bidra till den öppenhet och 

delaktighet som företagets organisationskultur präglas av.  
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4.5.1. Öppenhet och transparens 
En norm som tydligt manifesteras i den studerade organisationen är “öppenhet”. 

Öppenheten i sig kan kopplas till det grundläggande antagandet om “Inga hemligheter” 

då exempelvis respondent 7 menar att “...alla vet vad alla håller på med” och liknande 

menar VD att “Alla vet och har koll på vad de andra gör för någonting”. VD tydliggör 

att “Vi har en företagskultur som präglas av öppenhet. Det är en strategi”. Varför en 

öppenhet kan tänkas vara av vikt förklarar VDn med följande:  

 

“När man inte riktigt vet vad allting handlar om så vet man inte riktigt hur saker 

och ting kommer att bli och det leder till frustration. Det leder också till en 

återhållsamhet där man liksom till slut kanske inte vill tala om vad man tycker 

eller komma med förslag…. för man vet inte riktigt vad det leder till. Så den här 

öppenheten som är en väldigt stark drivkraft för att skapa våran kultur. Det är 

en grundplatta. Den står i vårat strategidokument och den manifesterar vi 

stenhårt.” 

 

Denna öppenhet tycks även upplevas av de övriga respondenterna som arbetar på 

företaget då det genomsyrar merparten av intervjuerna. Både VDn samt respondent 7 

och 8 menar att organisationskulturen kännetecknas av en öppenhet och transparens. 

Respondent 3 menar att “Vi försöker vara extremt transparenta i allting - hur vi 

resonerar med anställningar, hur ekonomin ser ut...”. Enligt VDn är det också 

öppenheten som skapar sammanhållning: “Alla kan när som helst gå in och titta på sista 

resultaträkningen.” och menar att “...alla vet vad jag tjänar, vad jag tar i 

aktieutdelning. Det är ett helt transparent lönesystem.”. Majoriteten av respondenterna 

menar även att öppenheten bland annat visar sig i lönemodellen då alla vet vad alla 

tjänar. Det råder även en öppenhet kring hur ekonomin ser ut enligt respondent 3. 

Respondent 8 menar även att “...jag tror att alla är medvetna om hur det funkar för 

företaget och vilka möjligheter vi har och så”. Enligt respondent 7 visar sig öppenheten 

in i minsta detalj: “vill man veta någonting så får man veta. Så det tycker jag definitivt 

är en grej som präglar oss, för så är det verkligen inte på alla andra ställen.”. Enligt 

respondent 9 präglas företaget även av ett öppet klimat: “Det känns inte som att det är 

någon hierarki direkt utan det är öppet och alla verkar våga säga om de tycker något 
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annorlunda eller om dom vill fråga någonting.”. VDn menar även att “man får ju säga 

vad man vill på det här företaget”. 

 

Enligt VDn kan en öppenhet i företaget skapa harmoni och trivsel. Från intervjuerna 

med medarbetarna går det även att se att övriga i företaget är positivt inställda till en 

organisationskultur som präglas av en öppenhet. Respondent 1 menar till exempel att en 

av anledningarna till att arbeta kvar på företaget är öppenheten. Respondent 2 menar 

även att det är av vikt med öppenhet då “...jag vill veta vad som händer i företaget - Vad 

vi har för utmaningar och eventuella möjligheter...” och respondent 9 anser att ett öppet 

klimat är bra. 

 

4.5.1.1. Tydlighet skapar öppenhet 
Öppenheten genomsyrar även fler aspekter av organisationskulturen som exempelvis 

ledarskapet där det är en rak kommunikation enligt respondent 2. Även här kan vi se 

kopplingar till det grundläggande antagandet om “Inga hemligheter” då merparten av 

respondenterna upplever ledarskapet som tydligt med klara mål och förväntningar. 

Respondent 9 menar att det finns en närhet till information och att budgeten är öppen 

för medarbetare. Samma respondent menar att det visas vilka förväntningar som finns 

på medarbetarna och att denna öppenhet i kombination med tydlighet med vad VD och 

delägare vill med bolaget är något som är positivt för alla. Respondent 5 och 9 menar att 

VDn är tydlig med vad denne vill och sex av respondenterna svarar uttryckligen att 

ledarskapet präglas av en tydlighet där ytterligare en respondent (8) talar i samma linje: 

“...det är raka puckar”. Respondent 7 beskriver även VDn som tydlig på flera sätt, 

bland annat att VDn är en duktig pedagog: “X [VDn] är duktig på att kommunicera”.  

 

Från intervjuerna verkar tydligheten vara av vikt för de talangfulla medarbetarna. 

Respondent 5 menar att det positiva med ledarskapet är “...just tydligheten i sina 

budskap. Det tycker jag är väldigt bra med X’s ledarskap…” och tillägger att “...hade 

man inte haft den här tydligheten i verksamheten och ledarskapet då hade jag ju inte 

stannat kvar”. När respondent 6 får frågan om denna typ av tydliga ledarskap påverkar 

intentionen om att stanna får vi “Svar ja” och liknande svar på samma fråga generades 

av respondent 7. Respondent 2 menar även att ledarskapet präglas av en mycket rak 

kommunikation, ett ledarskap som är “...väldigt ärligt …. väldigt öppet, tydligt...” och 
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menar att det är bra att medarbetarna får mycket information gällande både utmaningar 

och möjligheter.  

 

4.5.2. Delaktighet 
Något som verkar vara av vikt för de talangfulla medarbetarnas intention om att stanna 

är delaktighet som genomsyrar många aspekter av det som skapar 

organisationskulturen. Det går att se att normerna “öppenhet” och “delaktighet” är nära 

relaterat till varandra då exempelvis VDn menar att “... öppenhet driver delaktighet och 

delaktighet driver trivsel. Då känner man att man är en del av verksamheten och att det 

faktiskt spelar roll vad man gör”. Något som respondent 9 menar att delaktigheten 

bidrar till är en ökad sammanhållning och just att “... man känner att man gör nytta för 

företaget och man får möjlighet att vara med…. Ja men det är nog mycket det där att 

man är en del, en kugge i företaget. Man utgör en betydande del.”. Det grundläggande 

antagandet om “Inga hemligheter” visar sig i delaktigheten då alla får vara med och 

bestämma och vara en del av verksamheten där inget hålls hemligt. 

 

Den delaktighet som många av respondenterna upplever ger sig uttryck i flera former. 

Den personalhandbok som medarbetarna vänder sig till vid frågor är exempelvis är 

något som skapas av alla. VDn menar att “Den skriver inte jag. Den skriver 

personalen.”. Företaget har heller inget tecknat kollektivavtal. Dock menar VDn att det 

inte ska finnas något kollektivavtal som är bättre än deras personalhandbok där det är de 

anställda som äger ansvaret för att se till att den är uppdaterad. Om det dyker upp en 

fråga om något får någon ansvar att kolla upp det och som sedan kan tas upp och 

beslutas om gemensamt. VDn menar att på så vis känner medarbetarna att de är en del 

av verksamheten och att det faktiskt spelar roll vad de gör. Delaktigheten kan även ge 

sig i uttryck när det gäller rekrytering då respondent 7 menar att några av medarbetarna 

är med vid själva rekryteringen. Även när det gäller utformning av den fysiska miljön 

genomsyras en delaktighet. När de skulle inreda sitt kontor fick en av medarbetarna 

ägna ett par dagar till det och respondent 4 menar att “Det gör man ju inte heller på ett 

stort företag…. Man är ju delaktig på ett helt annat sätt.”. Delaktigheten går även igen 

när det gäller initiativet till aktiviteter utanför arbetstid då alla är delaktiga i att 

bestämma vad för typ av gemensam aktivitet som ska utföras. Att ens införa aktiviteter 

var även det ett gemensamt beslut som i sig visar på en delaktighet. 
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Något som kan tänkas bidra och skapa en delaktig organisationskultur är företagets 

storlek och struktur då exempelvis respondent 9 menar att “Sitter man i ett större 

företag kanske man inte... Då kanske man inte syns lika mycket eller man kanske inte 

kommer till tals” och förklarar att i ett litet företag “... utgör man en betydande del…” 

och menar även att det är “... lätt att bli engagerad och involverad.”. Respondent 8 

menar att “...ett mindre företag med en platt hierarki känns bra för mig …. så alla får 

vara delaktiga lite mer”. Enligt respondent 6 och 9 utgjorde även företagets storlek en 

av anledningarna till att börja på företaget och menar att den största fördelen är korta 

beslutsvägar. Respondent 4 förklarar att det är trivsamt med “... en liten miljö där man 

inte drunknar så mycket.”. Respondent 9 menar att “...det är verkligen så att alla 

anställda, både chefer och medarbetare, är verkligen delaktiga i företagets 

framdrivning och hur det utvecklas och det finns ingenting som dolts.” och menar att en 

gemenskap skapas. Respondent 8 menar även att delaktigheten är den största 

anledningen till att arbeta kvar i organisationen. Respondent 4 menar även att det är att 

organisationskulturen är tillåtandet till initiativ och att det finns en möjlighet att påverka 

och styra själv. 

 
4.6. Frihet 
Det sista globala temat, och det grundläggande antagandet, frihet som skapas av de 

organiserade temana frihet under ansvar, flexibilitet och valfrihet, och illustreras i figur 

8. De organiserade temana utgör även vissa av de normer som manifesterar “Frihet”.  

 

 
Figur 8. Egen illustration av det tematiska nätverket “Frihet”. 

 

Andra normer som manifesterar antagandet är “tillit”, “förtroende”, “man får säga vad 

man vill”, “man får göra vad man vill” och “solidaritet”. Det grundläggande antagandet 
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“Frihet” manifesteras även av artefakterna “valfri klädsel”, “valfri teknologi” och 

“valfri fysisk arbetsmiljö”. 

 

4.6.1. Frihet under ansvar 
Ett återkommande tema som uppkommit genom intervjuerna i frågan om vad som 

kännetecknar ledarskapet och organisationskulturen är normen “frihet under ansvar” 

som uttryckligen nämnts av flertalet respondenter (2, 3, 4, 6, 7, 9). Respondent 1 menar 

även att “...vi har en enorm frihet i hur vi väljer att lösa våra arbetsuppgifter”. När 

VDn själv beskriver sitt ledarskap framkommer det att ledarskapet präglas av en militär 

term som kallas “uppdragstaktik” som handlar om att beställa ett uppdrag där resurser 

ställs till förfogande och låter underlydande till chef lösa uppdraget hur denne vill: “För 

han är den som känner sin organisation bäst. Han är den som står närmast 

motståndaren. Han är den som ser vad det dyker upp för förutsättningar och vad det 

dyker upp svårigheter.” En tolkning är att det kan tänkas vara det som lägger grunden 

till just “frihet under ansvar”.  

 

VDn menar att “...man äger sin egen uppgift och det tar man ansvar för…” och att det 

är ett hundraprocentigt förtroende som står till förfogande för medarbetarna där ansvaret 

är extremt delegerat. “VDn har satt upp ett mål och då löser vi det.” säger respondent 5 

och i linje med det beskriver respondent 7 organisationskulturen som lösningsorienterad 

där VDn talar om att “Den här månaden ska ni fokusera på att lösa det här...” och 

sedan är det fritt där ansvaret går över på medarbetarna. 

 

Respondent 2 menar att VDn aldrig lägger sig i vad medarbetarna gör och ifrågasätter 

inte - “... det är inte X’s ledarskapsstil”. “Det är ingen som säger till punkt och pricka 

att du måste göra det där si och så utan det är mycket frihet under ansvar.” förklarar 

respondent 9. Både respondent 2 och 3 menar att det är så långt ifrån 

“stämpelklockamiljö” det går att komma och respondent 2 förklarar att det är “...skönt 

att inte ha någon som står och tittar över axeln på en”. VDn upplever att ledarskapet, 

som präglas av en frihet under ansvar, uppskattas av medarbetarna. Respondent 4 menar 

även att alla tar det ansvar som krävs utan bekymmer och respondent 3 förklarar att 

“...en av faktorerna till att jag jobbar just här också är väl att man får ju jobba väldigt 

fritt”. Respondent 4 förklarar även att: 
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“Rent generellt så tror jag att det är bra om man ska behålla drivna självgående 

människor …. att det är väldigt bra att man inte är en detaljstyrd organisation. 

Men det är klart - att det kräver ju att man tar eget ansvar också och alla är ju 

inte sådana som kanske vill det utan man kanske vill ha detaljstyrning som ´gör 

det här’”.  

 

Dock tillägger samma respondent (4) att tänka själv är symptomatiskt med konsultyrket 

också och att för tio år sedan kanske denna typ av organisationskultur inte hade passat 

“...för då kanske man hade behövt mer stöttning och detaljstyrning …. Men där jag är 

nu funkar det jättebra”. VDn menar också på att: “...jag tror också att är man i behov 

av extrem styrning för att kunna fungera - då är man fel i vår organisation”. 

 

4.6.2. Flexibilitet 
Flexibilitet är något som tagits upp frekvent under intervjuerna och kan kopplas till det 

grundläggande antagandet om frihet då medarbetare fritt kan bestämma var och när de 

ska jobba. Respondent 1 förklarar att denne inte ser någon möjlighet i att hitta en annan 

arbetsgivare som ger en större frihet än vad det aktuella företaget har att erbjuda. 

Arbetet präglas av en hög grad av flexibilitet och är ett centralt tema i tal om företagets 

organisationskultur. Flexibilitet och frihet är något vi kan se att VDn på företaget 

betonar:  

 

“Jag ställer inget krav på att min medarbetare ska vara på kontoret, att dom ska 

vara där på en viss tid. Tvärtom så ställer jag pengar till förfogande så att man 

ska kunna bygga ett kontor hemma …. det ska stå var och en fritt att arbeta var 

som helst. …. Och samma sak gäller när och hur man förlägger sin arbetstid”.  

 

När det gäller fysiska kännetecken för företaget menar VDn att “det som kännetecknar 

oss rent fysiskt är ju att vi inte har något fysiskt”. Även respondent 7 pekar på samma 

sak och menar att “... vi är ett företag som levererar tjänster så det finns inte så mycket 

fysiskt.”. I motsättning till att det inte finns så mycket fysiskt i företaget menar 

respondent 4 att det finns “en fysisk miljö egentligen” som kan visa sig i möjligheten att 

“... man jobbar hemma...”. Merparten av respondenterna (1, 3, 4, 6, 7, 9) lyfter fram att 

det finns en frihet och flexibilitet i att lägga upp sin egen arbetstid och att kunna arbeta 

hemifrån. Respondent 8 menar även att människorna i organisationen är flexibla i sättet 
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att utföra uppgifter och respondent 6 menar att flexibilitet är viktigt och att det är 

nödvändigt i ett litet företag “...bara det inte går över i flytande fokus. Det måste finnas 

någon substans i saker och ting.”. Respondent 3 menar att det inte finns något regelverk 

utan att “...du får jobba vart du vill, när du vill...” och tillägger att “...det är väldigt 

flexibelt…” och att flexibiliteten är en av de mest bidragande faktorerna till att stanna i 

företaget. Respondent 1 menar även att friheten att utforma sin egen arbetstid är 

jätteviktigt och en av anledningarna till att stanna kvar och respondent 7 menar att 

flexibiliteten är “supervärdefullt”. Respondent 9 trivs med flexibilitet och tycker att det 

är bra då det går att anpassa det privata livet och arbetet på ett sätt som passar en själv. 

 

4.6.3. Valfrihet 
Något som även kan kopplas till antagandet om “Frihet” är den norm om “valfrihet” 

som präglar organisationskulturen. Det finns en valfrihet i det mesta och kan även 

kopplas till den norm som innebär att “alla ska få vara den man är”. Inom ramen för den 

solidariska grundtanken menar VDn att det är okej att vara sig själv. VDn på företaget 

menar att “Man måste ha nån sorts idé och förståelse om att olika människor tycker att 

olika saker är olika viktigt. .... en individuell uppfattning om olika människors 

drivkrafter… ” för att kunna “... sätta ihop något som innehåller lite av allt.”. Normen 

om “valfrihet” ger sig uttryck genom flera artefakter dels gällande företagets klädsel, 

val av arbetsutrustning (datorer och telefoner) och den fysiska arbetsmiljön men även 

när det gäller valfriheten till utbildning och att vara med på eller att anordna olika 

aktiviteter.  

 

Respondent 4 menar att “Man har väldigt stora möjligheter att påverka sin fysiska 

miljö…”. Respondent 1 förklarar att man kan “... ta sig vissa friheter, till exempel när 

det gäller att utrusta sig.” och respondent 3 förklarar att “...behöver jag någonting i 

mitt jobb så går jag och köper det…”. Denna frihet och flexibilitet är något som även 

respondent 4 och 7 påpekar, då de talar om en valfrihet när det gäller utrustning såsom 

datorer. VDn berättar även att de anställda själva får välja vilken typ av telefon och 

dator de vill ha. När respondent 1 talar om friheten när det gäller utrustning förklarar 

respondenten att det finns en självständighet i att kunna köpa det som behövs för att 

sedan skicka in ett kvitto. 
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I fråga om klädsel fick vi svaret från tre av respondenterna att det inte finns en klädkod 

att förhålla sig till och respondent 8 förklarar att det är upp till var och en. VDn lyfte 

även samma sak under intervjun, att en valfri klädsel är något medvetet och menar att 

“Det ska finnas en valfrihet.” Dock har företaget profilkläder, men även här förklarar 

VDn att de anställda kunde “... välja vilket plagg man ville.” samt att det är valfritt att 

använda sig av profilkläderna. Även när det gäller anordning eller deltagande av After-

Work-aktiviteter råder en valfrihet. Respondent 3 menar exempelvis att de “...turas om 

att anordna någonting.” och att “...man arrangerar någonting och de som har tid eller 

möjlighet får komma.”. Respondent 8 menar även att det är frivilligt att anordna 

aktiviteter. 

 

Respondenterna 2, 3, 4 och 5 talar om att det finns en frihet i att utbilda sig och 

respondent 4 menar att det finns ett visst ansvar i att hitta utbildningar av intresse för sig 

själv men påpekar samtidigt att “Jag har hittills aldrig fått nej på något.”. Likaså 

menar respondent 3 att det finns “... goda förutsättningar...” om någon vill gå en 

utbildning och respondent 5 menar att “Det är aldrig något hinder om jag eller någon 

annan skulle vilja utbilda oss på ett specifikt område som ändå har anknytning till 

verksamheten.” vilket är något som även respondent 2 bekräftar. Denna frihet i att 

utbilda sig medför också ett eget ansvar. Respondent 4 menar exempelvis att “...det 

kanske inte är så att det är nån som kommer och serverar dig heller: ”Åh, vill du gå den 

här kursen?” utan det är snarare att man får hitta det själv.”. Baserat på det kan vi se 

ytterligare två normer inom företaget; “ansvar” och “alla ska få vara den man är”, då vi 

får uppfattningen om att det är upp till var och en att ta ansvaret att hitta en utbildning 

samt att utbildningen väljs i balans mellan det egna intresset och företagets. 
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5. Analys och diskussion 
I kommande kapitel förs en diskussion och analys gällande den empiri som finns 

presenterad i kapitel 4 och följer samma struktur som empirin. Empirin ställs mot 

tidigare forskning och diskuteras även i form av bakomliggande orsaker till de teman 

som har framkommit. I slutet av kapitlet sammanfattas vad undersökningen har kommit 

fram till och hur resultaten förhåller sig till varandra.  

 

5.1. Tillhörighet 
Nedan diskuteras det globala temat “Tillhörighet” där teoretiska kopplingar dras till de 

organiserade teman som har presenterats i empirin. Det är familjärt klimat och trivsel i 

gruppen.  

 

5.1.1. Familjärt klimat 
Genom den insamlade empirin kan vi utläsa att organisationskulturen präglas av ett 

familjärt klimat. Enligt Schein (2010) är företagets klimat en av dess artefakter och 

alltså något som manifesterar företagets underliggande antaganden. I fallföretaget 

manifesterar klimatet det grundläggande antagandet “Tillhörighet”. De beskrivningar vi 

tagit del av gällande klimatet är i positiv bemärkelse och visar att 

organisationsmedlemmarna är som en fri familj som präglas av en kompisstämning. 

Hälften av respondenterna menar uttryckligen att klimatet skapar trivsel och vi får 

intrycket av att klimatet är viktigt för de flesta. Vi kan även se att trivseln som skapas av 

det familjära klimatet kan vara bidragande för att stanna kvar i organisationen, även om 

inte klimatet i sig är det. Till viss del kan det som framkommit i föreliggande studie 

liknas med MacIntosh och Dohertys (2010) studie som visat att ett vänligt och familjärt 

klimat ökar arbetstillfredsställelsen hos de anställda vilket bidrar till att de stannar kvar i 

organisationen. 

 

Utifrån empirin kan vi se att det familjära klimatet grundar sig i goda relationer. 

Gällande relationerna är vår uppfattning att det även bidrar till att respondenterna kan 

känna en tillhörighet. Vi får även en uppfattning om att VDn menar att den gemenskap 

som skapas via relationer är en del som är bidragande för medarbetarna ska stanna kvar 

i organisationen. Majoriteten av respondenterna lyfter fram att relationerna utgör en 

viktig del och fyra stycken menar uttryckligen att relationer är bidragande för att stanna 

kvar på företaget. Från tidigare forskning har det inte direkt lyfts fram att relationer och 
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ett familjärt klimat är något som ligger till grund för att talangfulla medarbetare stannar 

i en organisation. Dock har Sheridans (1992) studie visat att en organisationskultur som 

betonar interpersonella relationer och team-orientering har en stor inverkan på 

anställdas intention om att stanna kvar i organisationen.   

 

Varför relationer och ett familjärt klimat kan utgöra en viktig del för att de talangfulla 

medarbetarna tolkar vi som att det till stor del har att göra med att tillhörigheten är en 

central del för att de ska trivas och vilja stanna kvar. Dock visar empirin på att det finns 

olika röster om relationer, då exempelvis respondent 7 menar att det är mer som en 

bonus. Sammantaget kan det ändå ses som att relationer och gemenskap är viktigt även 

för talangfulla medarbetare för att trivas, men kanske inte som en övergripande betoning 

för hela organisationskulturen som Sheridans (1992) studie studerade.  

 

5.1.2. Trivsel i gruppen  
Det grundläggande antagandet “Tillhörighet” genomsyrar organisationskulturen och 

visar sig i normerna “trivsel i gruppen” och “att ha kul”. Utifrån intervjuerna kan vi se 

att det råder en hög trivsel i gruppen där flera av respondenterna menar att de trivs med 

bland annat kollegor och chef. För att stärka banden och trivseln i gruppen ytterligare 

har de trivselaktiviteter som även kan ses som en artefakt som ger uttryck för de nyss 

nämnda normerna. Trivselaktiviteterna kan bidra till att medarbetarna lär känna 

varandra bättre och att det skapas en ökad sammanhållning. Anledningen till varför 

trivselaktiviteterna kan upplevas bidra till sammanhållningen i det specifika 

fallföretaget kan tänkas bero på att organisationsmedlemmarna arbetar relativt utspritt 

samt att de uppger att de har roligt när de träffas. De resor och träffar som sker kan då 

upplevas som en större bidragande faktor för sammanhållningen än om de kanske hade 

setts dagligen.  

 

Som nämnt i empirin var trivselaktiviterna en av få delar som flera av respondenterna 

uttryckligen menade på att det inte var något som fick dem att stanna. Däremot kan vi se 

att det finns ett indirekt samband mellan trivselaktiviteter och intentionen om att stanna, 

då flertalet av respondenterna menar att sammanhållningen stärks via trivselaktiviteter 

och att det påverkar trivseln. De flesta respondenterna menar även att trivsel i sig är 

bidragande för intentionen om att stanna, något som vi dock inte funnit i tidigare 

forskning på området.  
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5.2. Professionalism 
Det globala temat “Professionalism” med tillhörande organiserade teman “senioritet och 

utveckling” samt “att lösa uppgiften”, som har presenterats i empirin, analyseras nedan 

och ställs mot de teoretiska kopplingar som finns. 

 

5.2.1. Senioritet och utveckling 
Inom det grundläggande antagandet “Professionalism” går det att se en koppling till den 

norm som handlar om senioritet: Att företaget ska ha seniora konsulttjänster och vara en 

exklusiv leverantör. För att upprätthålla och utveckla senioriteten inom företaget tolkar 

vi det som att det krävs att medarbetarna ständigt måste utvecklas och utmanas, vilket 

majoriteten av respondenterna menar är något de värderar högt i beslut om att arbeta 

kvar inom organisationen. Från intervjuerna framkommer det även att möjligheterna till 

utveckling är stora inom företaget samt ute hos kund och att mycket fokus riktas inåt 

mot medarbetarnas utveckling. Tidigare forskning har visat liknande resultat om att en 

organisationskultur med betoning på utveckling får de talangfulla medarbetarna att 

stanna kvar (ex. Kontoghiorghes, 2016). Annan forskning har även visat att utveckling 

och även utmanande uppgifter är bidragande faktorer till arbetstillfredsställelse och 

engagemang vilka i sig bidrar till ökade intentioner om att stanna kvar på arbetsplatsen 

(ex. Chew & Chan, 2008; Hiltorp, 1999; Ghosh et al., 2013; James & Mathew, 2012; 

Meyer & Topolnytsky, 2000). 

 

Till skillnad från tidigare forskning kan föreliggande studie ge svar på varför det kan 

tänkas vara extra viktigt för talangfulla medarbetare att verka inom en 

organisationskultur som dels ger möjlighet till utveckling och hur utvecklingen kan ges. 

Trots att möjligheten till utbildning finns inom fallföretaget får vi intrycket av att 

utvecklingen till största del sker genom nya utmanande uppgifter och det ansvar som 

läggs på medarbetarna om att lösa uppgifterna. Det framkommer från empirin att flera 

av respondenterna upplever att de på så vis lär sig nya saker och utvecklas. 

Respondenterna menar att de kan tröttna på arbetsuppgiften eller att det kan bli 

enformigt om uppgiften slutar ge utmaning och i sin tur utveckling. Dock framkommer 

det även att för mycket utmaning kan bli en stressfaktor. I det stora hela kan det ändå 

tänkas vara av allra högsta vikt att inte bara ge möjlighet till utbildningar, utan att även 

se till att de talangfulla medarbetarna får tillräckligt utmanande uppgifter för att inte bli 
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uttråkade och stagnera i sin utveckling i arbetet. Som en respondent förklarar är det inte 

heller tillräckligt med utmaning och utveckling i att sätta kryss i en ruta. Att få 

tillräckligt utmanande arbetsuppgifter kan därav tänkas vara en stor bidragande del till 

att få de talangfulla medarbetarna att stanna kvar i organisationen.  

 

5.2.2. Att lösa uppgiften 
En norm som vi kan se präglar organisationskulturen i fallföretaget är “att lösa 

uppgiften” och att få saker och ting gjorda. Från empirin framkommer det, att det inom 

företaget, finns mål om att lösa uppgiften och göra kunden nöjd samt att vissa menar att 

det värderas att medarbetaren löser uppgiften på ett smidigt sätt och får saker och ting 

gjorda. Det framkommer även att majoriteten av respondenterna fäster vikt vid att få 

prestera när det gäller att lösa uppgifter och VDn klargör att de anställda har goda 

förutsättningar för att göra det. Som vi kan se har tidigare forskning inte lyft fram att 

organisationskulturen bör ge utrymme för prestation i utförandet av uppgifter för att 

talangfulla medarbetare ska vilja stanna kvar i organisationen. Dock har 

Kontoghiorghes och Frangou (2009) visat med sin tidigare forskning att möjligheten att 

använda sina talanger har positivt påverkat bibehållandet av talangfulla medarbetare. 

Detta kan kopplas till vad empirin visar i föreliggande undersökning då några 

respondenter menar att prestation är viktigt för att få utnyttja sin potential och för att 

arbetet inte ska riskera att “bli tråkigt”. Här finns även en stark koppling till utmanande 

uppgifter, då vissa respondenter beskriver att svåra och komplexa uppdrag ger 

prestationsmöjligheter och att det är av vikt att få arbeta med sådant som personen 

ifråga är bra på. Utifrån empirin kan vi även utläsa att utveckling i sig är av vikt för att 

inte sluta prestera. 

 

Trots att prestation upplevs vara av vikt menar flera av respondenterna att de inte ser 

någon prestige i sitt arbete utan att de enbart vill göra ett bra jobb. De värderar att deras 

arbete syns och uppskattas men att det inte ligger någon prestige i det. Genom tolkning 

kan vi ana att prestigelösheten har sin grund i att det inte finns någon form av 

konkurrens inom företaget. Prestigelösheten beskrivs som att inte behöva jämföra sig 

eller att vara en tävlingsmänniska och att utläsa från den presenterade empirin kan vi se 

att prestigelösheten är bidragande för att stanna kvar på företaget.  
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5.3. Inga hemligheter 
Nedan analyseras den empiri som tillhör det grundläggande antagandet “Inga 

hemligheter”, alltså öppenhet och delaktighet. Inga hemligheter kan vi se som en del av 

grundkärnan i organisationskulturen.  

 

5.3.1. Öppenhet och transparens 
Den öppenhet som skapas av “Inga hemligheter” genomsyrar organisationskulturen och 

ger sig bland annat uttryck i företagets lönesystem och ett fritt informationsflöde. Det 

skapar även en organisationskultur där alla vågar framföra vad de tycker. VDn’s filosofi 

verkar vara att en öppenhet i slutändan skapar trivsel och harmoni. Att tolka av VDn är 

det av vikt att medarbetarna får ta del av vad som händer i företaget och vad allting 

handlar om samt att öppenheten är en stark drivkraft för att skapa företagets 

organisationskultur.  

 

Utifrån tidigare forskning har det visat sig, i Kontoghiorghes (2016) studie, att en öppen 

kommunikation med ett fritt informationsflöde var något som påverkade bibehållandet 

av talangfulla medarbetare. Resultaten från föreliggande studie pekar åt samma håll då 

respondenterna genomgående i intervjuerna har talat i positiva termer gällande 

öppenheten och det nämns som en direkt faktor som bidrar till att stanna kvar på 

företaget. Det grundläggande antagandet “Inga hemligheter” kan därmed tänkas utgöra 

en viktig del i bibehållandet av de talangfulla medarbetarna. Respondenternas 

förklaringar till varför det är positivt med en öppen organisationskultur är att de gärna 

vill ha en insyn i hur det går för företaget och vilka utmaningar och möjligheter som 

finns. Förklaring till varför en insyn är viktigt kan tänkas vara att de vill kunna agera 

och påverka, men även att alla kan säga vad de tycker och fråga om sådant de vill veta.  

 

5.3.1.1. Tydlighet skapar öppenhet 
Öppenheten kan ses som nära sammankopplat till den tydlighet som präglar ledarskapet, 

då det bidrar till öppenheten. Enligt majoriteten av respondenterna på fallföretaget så 

präglas ledarskapet av en tydlighet som skapas av bland annat ärlighet och öppenhet 

men även en rak kommunikation där det ställs klara mål och förväntningar på 

medarbetarna, vilket enhälligt talas om i positiv ton från respondenternas håll. Av att se 

till tidigare forskning så har det visat att en transparent organisationskultur som betonar 

transparent kommunikation gällande mål för medarbetarna kan bidra till bibehållande av 
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nyckelpersoner i företaget (Ghosh et al., 2013). Liksom tidigare forskning har visat på, 

visar även föreliggande undersökning att en tydlighet gällande klara mål och 

förväntningar är något som bidrar till att talangfulla medarbetare stannar kvar i 

organisationen. Respondent 5 menar uttryckligen att det är tydligheten som är helt 

avgörande för att stanna kvar eller inte, medan resterande respondenter har uttryckt sig 

som att de uppskattar en tydlighet. Tydlighet i ledarskapet kan därmed tänkas vara 

bidragande till att talangfulla medarbetare stannar på en arbetsplats.  

 

Tidigare forskning har även visat på motsägelsefulla resultat i avseendet om öppenhet 

och transparens och bibehållandet av medarbetare. I Dwivedi et al.’s (2014) studie 

visade det sig att öppenhet och autonomi var de organisationskulturella värden som inte 

visade på signifikanta samband för att bibehålla medarbetare. Dock fanns ingen 

förklaring till varför resultaten visade så. Det som istället framkommit från föreliggande 

studie kan tänkas peka åt motsatt håll som Dwivedi et al.’s (2014) studies resultat, då 

respondenterna uttrycker sig om att de gärna vill ha en öppenhet i organisationen. En 

förklaring till varför resultaten från Dwivedi et al.’s (2014) studie och denna studie 

pekar åt olika håll kan tänkas ha att göra med urvalen. I Dwivedi et al.’s (2014) studie 

var det inte specifikt talangfulla medarbetare som studerades. Det kan tänkas vara så att 

talangfulla medarbetare vill ha mer öppenhet och en större insyn i företaget än övriga 

medarbetare då de känner att de har förmågan att agera självständigt i sitt arbete.  

 

5.3.2. Delaktighet 
Den öppenhet och tydlighet som upplevs av medarbetarna i företaget skapar även en 

delaktighet. Tidigare forskning har visat på att en organisationskultur som är 

teambaserad, där medarbetarna ses som en partner, påverkar bibehållandet av 

talangfulla medarbetare (Kontoghiorghes & Frangou, 2009). Sett till föreliggande studie 

kan vi se likheter med Kontoghiorghes och Frangous (2009) studie då respondenterna 

framställer det som positivt med företagets platta hierarki där de får vara en kugge och 

en betydande del i företaget, vilket vi kan tolka som att de även känner sig som en 

partner.  

 

Ghosh et al.’s (2013) studie har även visat på att möjligheten att få sin röst hörd och att 

ha insyn i viktiga beslut kan påverka bibehållandet av talangfulla medarbetare. I likhet 

har även Sigler (1999) påpekat att en delaktighet i beslutstagande är något som ökar 
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arbetstillfredsställelse hos talangfulla medarbetare. Ghosh et al.’s (2013) och Siglers 

(1999) forskningsresultat stärks av föreliggande undersökning då vi kan utläsa från 

empirin att respondenterna menar att de har insyn i företaget och får vara med och 

bestämma samt att det är av vikt för dem. Liksom den tidigare forskningen har visat, 

pekar även föreliggande studie på att en delaktighet bidrar till att talangfulla 

medarbetare väljer att stanna i en organisation. Något som kan tänkas främja den 

delaktighet som råder inom företaget, som inte tidigare forskning har lyft fram, är 

organisationens storlek och struktur. Att det är ett litet företag är ett återkommande tema 

som respondenterna tar upp i empirin och majoriteten menar att det är positivt med ett 

litet företag. 

 

En organisationskultur som betonar informationsdelning, delaktighet och ett 

decentraliserat beslutstagande menar Pfeffer (2001) är något som tar ut det bästa ur 

talangfulla medarbetare. Det som Pfeffer (2001) menar på är inget som framkommer 

från föreliggande undersökning men indirekt kan det kopplas till att VDn menar att om 

medarbetarna inte får information och vara delaktiga kan det göra dem frustrerade och 

återhållsamma. Om de talangfulla medarbetarna inte får den insyn som krävs för att de 

ska kunna prestera på på topp kan det troligen orsaka att de inte känner att de får 

utnyttja sin kapacitet. Tidigare i kapitel 5.2.2. diskuterades även vikten av att de 

talangfulla medarbetarna får prestera.  

 
5.4. Frihet 
I kapitlet diskuteras och analyseras den empiri gällande det globala temat och det 

grundläggandet antagandet “Frihet” som är en del av kärnan till företagets 

organisationskultur. Friheten skapas i sin tur av tre organiserade teman: “frihet under 

ansvar”, “flexibilitet” och “valfrihet”. De normer och värderingar som går att se inom 

området är “frihet under ansvar”, “tillit”, “förtroende”, “valfrihet”, “man får säga vad 

man vill”, “man får göra vad man vill” och “flexibilitet”. Nedan finns en genomgång 

om hur denna frihet skapas och vad den ger sig uttryck i. Överlag kan friheten ses som 

en grundläggande del i att få talangfulla medarbetare att stanna kvar i organisationen. 

 

5.4.1. Frihet under ansvar 
Det grundläggande antagandet “Frihet” kan vi se är en kärna i organisationskulturen 

som skapar ett ansvar hos medarbetarna. Majoriteten av respondenterna menar att 
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lösning av arbetsuppgifter präglas av “frihet under ansvar” och till största delen får 

medarbetarna själva ansvara för hur och på vilket sätt uppgiften ska lösas. VDn själv 

benämner sättet att leda som “uppdragstaktik”. Cameron och Freeman (1991) samt 

Cameron och Quinn (2006) menar att ledarskapet en aspekt som organisationskulturen 

bygger på, där varje typ av kultur karaktäriseras av en viss typ av specifikt ledarskap 

som dels förstärker men även delar organisationens värderingar. Om vi ser till 

fallföretaget kan det tänkas att VDn, med sitt sätt att leda, stärker de normer och 

värderingar som vi kan se i organisationskulturen. Att låta medarbetarna ansvara och 

lösa sina uppgifter hur de vill är ett sätt att stärka normen “frihet under ansvar” men 

även den tillit och det förtroende som ledaren har för medarbetarna.  

 

Det ledarskap som skapar “frihet under ansvar” upplevs generellt sett ses som positivt 

av medarbetarna. Många av respondenterna verkar tycka att det är skönt att slippa en 

“stämpelklockamiljö”, detaljstyrning och att någon står och bevakar och tittar över 

axeln. Ingen respondent har nämnt att denna typ av frihet skulle vara något negativt, 

utan mer som något som gör att de vill arbeta kvar. Exempelvis menar respondent 3 att 

friheten är avgörande för att stanna kvar och respondent 4 upplever att alla tar ansvaret 

utan bekymmer. Tidigare forskning har även visat på att en organisationskultur som 

betonar självständighet och frihet för innovation i utförandet av arbetsuppgifterna är av 

vikt för talangfulla medarbetare (Ghosh et al., 2013). Sigler (1999) menar även att 

arbetstillfredsställelsen ökar hos talangfulla medarbetare om de får utföra ett 

självständigt arbete. Varför tidigare forskning och även föreliggande studie pekar mot 

att självständighet i arbetet är av vikt för talangfulla medarbetare ska trivas kan ha att 

göra med att det handlar om talangfulla medarbetare. Som respondent 4 upplevde det är 

det av fördel att inte ha någon detaljstyrning när det är just drivna självgående 

människor som företaget vill behålla och situationen hade kanske sett annorlunda ut för 

tio år sedan.  

 
 
5.4.2. Flexibilitet 
Det grundläggande antagandet om frihet ger sig även uttryck i den flexibilitet som 

majoriteten av respondenterna upplever. Flexibiliteten kan vi även se är kopplat till tillit 

och förtroende då ledaren litar på att medarbetarna utför sina uppgifter på andra ställen 

än på ett kontor. Flexibiliteten kan vi se uppskattas av de flesta respondenterna, av lite 
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olika anledningar, men vi kan se att den största delen menar att en frihet och flexibilitet 

som gör att de kan styra var och när de väljer att arbeta är värdefullt. Det framkommer 

även att flexibiliteten är bidragande för att stanna kvar inom organisationen. Vi tolkar 

det som att flexibiliteten, till största del, är värdefullt då medarbetarna kan anpassa 

arbetet och förlägga det när det passar dem själva. En av respondenterna menar dock att 

det inte får gå över i “flytande fokus”, vilket vi tolkar som att denna upplever att det 

ändå måste finnas några riktlinjer att förhålla sig till.  

 

Om vi ser till vad tidigare forskare har uttryckt gällande flexibilitet och talangfulla 

medarbetare går det i linje med vad empirin för föreliggande undersökning visar, men 

den tidigare forskningen visar dock inte bakomliggande orsaker till varför. Ramlall 

(2003) menar att en flexibilitet var en av anledningarna för att anställda inte skulle 

tänkas välja ett annat jobberbjudande. James och Mathew (2012) hävdar exempelvis att 

flexibilitet bör ses som en effektiv strategi för att bibehålla talanger och Eversole et al. 

(2012) menar att flexibiliteten medför en konkurrerande förmåga i att kunna bibehålla 

talanger. Föreliggande undersökning har till största del visat på att den största 

anledningen till varför en flexibel organisationskultur föredras är att de talangfulla 

medarbetarna kan göra anpassningar till sitt privata liv. Liksom gällande “frihet under 

ansvar” krävs det rimligtvis även ett stort mått av ansvar från medarbetarnas sida och en 

hög grad av tillit från ledningens håll om en sådan flexibilitet ska fungera. Det går 

därför att se det som att det är specifikt väl fungerande för självgående och drivna 

talangfulla medarbetare som tar ansvar i det de gör. 

 

5.4.3. Valfrihet 
Vi kan se att det råder en valfrihet i företagets organisationskultur samt att valfriheten är 

en av företagets normer. Normen manifesterar det grundläggande antagandet frihet, 

vilket även ger sig i uttryck i företagets artefakter; valfri klädsel och valfri teknologi. 

Medarbetarna får själva välja fritt vad för typ av klädsel de ska bara, vad för typ av 

märke på telefon de vill ha samt vilka utbildningar de ska gå och liknande. Vi kan även 

se att friheten ger sig uttryck i normen om att “alla ska få vara den man är” och som, likt 

valfriheten, visar sig i de ovan nämna artefakter som formas precis efter hur personen 

själv vill. 
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Gällande utbildningar kan vi även se en koppling till två normer inom företaget; 

“ansvar” och “alla ska få vara den man är”, då vi får uppfattningen om att det är upp till 

var och en att ta ansvaret att hitta en utbildning samt att utbildningen väljs i balans 

mellan det egna intresset och företagets. “Valfrihet” är inget tema vi har hittat i den 

tidigare skrivna litteraturen. Eversole et al. (2012) har dock hävdat att det är av vikt att 

se till medarbetaren och dennes behov för att därefter kunna anpassa 

organisationskulturen, vilket vi kan se en medvetenhet om från VDs håll. En typ av 

anpassning till medarbetaren kan tänkas ske på det sätt som friheten och sedermera 

valfriheten skapas i fallföretagets organisationskultur. Att låta medarbetarnas behov 

styra hur organisationskulturen formas kan tänkas vara att exempelvis låta det finnas en 

valfrihet gällande att utbilda sig eller inte, eller att anordna aktiviteter eller inte. Som i 

tidigare delar som analyserats gällande frihet är ansvaret av vikt även här. Frihet kräver 

ansvar.  

 
5.5. Slutdiskussion 
Den empiri som har presenterats med tillhörande analys är avsedd till att svara på 

studiens syfte som är att få en djupare förståelse för hur talangfulla medarbetare 

upplever organisationskulturens påverkan på intentionen om att stanna kvar i 

organisationen. För att nå en djupare förståelse syftar studien även till att svara på 

tillhörande forskningsfrågor som presenterats i kapitel 2.4:  

 

● F1: “Hur upplever de talangfulla medarbetarna att en bibehållande 

organisationskultur uppkommer?” 

● F2: “Varför upplever de talangfulla medarbetarna att vissa betoningar inom 

organisationskulturen är av vikt för intentionen om att stanna kvar i 

organisationen?” 

 

Föreliggande undersökning är en fallstudie av ett konsultbolag inom IT-branschen där 

tio semistrukturerade intervjuer genomförts. För att kunna skapa en förståelse för 

företagets organisationskultur har respondenterna svarat på frågor gällande den egna 

organisationen. Medverkande har även fått lyfta fram och beskrivit hur de upplever att 

organisationskulturen bidrar till att de stannar kvar i organisationen och varför. Genom 

en tematisk nätverksanalys, som grundar sig på rådata från intervjumaterialet, har fyra 

globala teman genererats. De globala temana likställs med de grundläggande 
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antagandena som utgör kärnan av organisationskulturen i fallföretaget: “Tillhörighet”, 

“Professionalism”, “Inga hemligheter” och “Frihet”. Genom respondenternas 

förmedlade upplevelser är det genom de fyra grundläggande antagandena som den 

bibehållande organisationskulturen uppkommer och utgör därmed svaret på F1. I bilaga 

3 illustreras en summering av analysens olika delar och hur de grundläggande 

antagandena tar sig uttryck i och förstärks av normer och värderingar samt synliga 

artefakter.   

  

Genom analysen har vi, i linje med tidigare forskning (ex. James & Mathew, 2012; 

Kontoghiorghes, 2016), kommit fram till att talangfulla medarbetare upplever att 

organisationskulturen har en påverkan på intentionen om att stanna kvar i 

organisationen. Föreliggande studie syftar däremot till att få en djupare förståelse som 

delvis kan nås genom att svara på F2. Respondenterna har fått beskriva på vilket sätt 

organisationskulturen påverkar dem och varför. Genom beskrivningarna har det 

uppkommit mer specifika betoningar i organisationskulturen, som kan kopplas till de 

grundläggande antagandena, som de talangfulla medarbetarna upplever bidra till att de 

stannar kvar i organisationen. Nedan beskrivs de centrala betoningarna från analysen 

kortfattat samt varför de upplevs vara av vikt och därmed besvaras F2. 

 

I föreliggande undersökning har det mer specifikt visat sig att sammanhållning, 

relationer och ett familjärt klimat är delar som betonas då de bidrar till den tillhörighet 

som visat sig vara centralt för respondenternas trivsel och vilja att stanna. Vi har även 

funnit en betoning på utveckling och utmanande uppgifter vilket är av vikt för att de 

talangfulla medarbetarna inte ska tröttna på arbetet eller stagnera i sin utveckling. De 

utmanande uppgifterna är till för att lösas och är därför tätt kopplade till att de anställda 

får prestera, där respondenterna belyser vikten av att få nyttja sina kunskaper. Trots att 

det är av vikt att prestera finns en prestigelöshet som grundar sig i att de anställda 

enbart vill göra ett bra jobb där kunden är nummer ett.  

 

Det finns även en betoning på att lösa uppgiften under eget ansvar och efter bästa 

förmåga vilket benämns som “frihet under ansvar” och har sin grund i VDn’s 

ledarskap. “Frihet under ansvar” upplevs som positivt av respondenterna då de är 

självgående och inte i behov av detaljstyrning samt att det bidrar till att de anställda 
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utvecklas. Då respondenterna är självgående uppskattas även det tydliga ledarskapet 

som bidrar till den insyn och öppenhet som finns då respondenterna kan ta del av 

möjligheter och utmaningar för att sedan agera och påverka därefter. Öppenhet driver 

även delaktighet, som är av vikt för de talangfulla medarbetarna för att få den insyn som 

krävs för att de ska kunna prestera och utnyttja sin kapacitet. Det finns även en betoning 

på flexibilitet och valfrihet som innebär att de anställda får arbeta var de vill och när de 

vill samt utifrån sina egna behov välja klädsel, utrustning och medverkan vid aktiviteter. 

Att få förlägga sin egen arbetstid är av vikt för respondenterna för att kunna anpassa 

arbetet efter privatlivet. Vissa av betoningarna framkommer även i den tidigare 

forskningen, vilket är något som behandlas närmare i kapitel “6.1. Teoretiskt bidrag”. 

 

5.5.1. Samband mellan grundläggande antaganden  

I arbete med att besvara studiens syfte och tillhörande forskningsfrågor har det även 

visat sig genom analysen att det kan finnas samband mellan de olika antagandena. De 

grundläggande antagandena kan möjliggöra varandra eller fungera som motpoler till 

varandra och följaktligen kan sambanden sinsemellan tänkas ha en betydelse i hur 

organisationskulturen uppkommer. Därmed kan sambanden ses som en förlängning av 

svaret på F1. Nedan diskuteras de tänkbara samband som de grundläggande 

antagandena kan ha mot eller med varandra vilket även illustreras i figur 9.  

 

Samband nr 1: Ett samband kan vara att “Inga hemligheter” kan möjliggöra 

“Tillhörighet”. Utifrån empirin tolkar vi det som att en delaktighet (inga hemligheter) 

kan bidra till att medarbetarna i organisationen kan få en ökad gemenskap (tillhörighet). 

Dessutom pekar analysen på öppenheten och delaktigheten (inga hemligheter) gör att 

medarbetarna känner sig som en betydande del i verksamheten, vilket vi ser kan 

möjliggöra trivsel och tillhörighet. Likaså kan det tänkas att företagets storlek och platta 

hierarki (inga hemligheter) möjliggör att medarbetarna känner en tillhörighet till 

organisationen.  

  

Samband nr 2: Från analysen har det framkommit att “Tillhörighet” och “Frihet” är två 

grundläggande antaganden som kan utgöra grunden till en bibehållande 

organisationskultur, men som även kan ses som motpoler till varandra. Från 

organisationens håll kan vi se att det krävs en balans mellan de två, då en ökad 
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tillhörighet kan tänkas inkräkta på friheten om det exempelvis blir för många 

obligatoriska träffar som syftar till att öka tillhörigheten. Likaså kan det även tänkas att 

för mycket frihet kan försvaga tillhörigheten. I fallföretaget kan vi se att det finns en 

god balans mellan “Frihet” och “Tillhörighet” då det exempelvis finns en valfrihet i att 

delta i aktiviteter som är tänkta att bidra till en ökad tillhörighet.  

  

Samband nr 3: Ett tredje samband kan även vara att “Frihet” möjliggör 

“Professionalism”. I det empiriska materialet framkommer det att det finns en viss 

valfrihet (frihet) i att utbilda sig där medarbetaren själv kan påverka och styra över hur 

pass mycket utveckling (professionalism) denne vill ha genom utbildning. Analysen 

visar även att “frihet under ansvar” (frihet) ger medarbetarna möjligheten att utvecklas 

genom att de på egen hand får lösa utmanande uppgifter (professionalism).  

  

Samband nr 4: Ytterligare ett samband kan vara “Inga hemligheter” som möjliggör 

“Professionalism”. I analysen har det framkommit att prestation och utveckling 

(professionalism) är något som kan vara av vikt för att arbetet bland annat inte ska “bli 

tråkigt” eller enformigt. Här kan delaktigheten och öppenheten (inga hemligheter) vara 

något som möjliggör för prestation och utveckling. Då delaktighet och öppenhet ger de 

talangfulla medarbetarna en insyn i organisationens utmaningar och möjligheter får de 

därmed “informationen” som krävs för att de ska kunna prestera och utvecklas samt 

utnyttja sin kapacitet till fullo. 

  

Samband nr 5: Ett femte samband som går att utläsa från det analyserade materialet är 

“Inga hemligheter” som möjliggör “Frihet”. När ett tydligt och öppet ledarskap (inga 

hemligheter) utövas med klara mål och förväntningar ges ett utrymme för “frihet under 

ansvar” (frihet). I fallföretaget ser vi att det fungerar väl med “frihet under ansvar” och 

det mottas som något positivt hos medarbetarna, vilket kan ha sin grund i att ledarskapet 

är tydlig och öppet. Utan ett tydligt och öppet ledarskap ser vi inte att “frihet under 

ansvar” skulle ha fungerat lika väl och inte heller inverkat till att medarbetarna stannar 

kvar i organisationen. 
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Figur 9. Egen illustration av samband mellan de grundläggande antagandena. 

 

Sammantaget kan vi se att det inte bara är av vikt att arbeta med en organisationskultur 

utifrån rådande antaganden, utan att det även krävs att väga in de samband som de olika 

antagandena kan tänkas ha gentemot varandra. Från analysen kan vi se att alla fyra 

antaganden är av vikt för medarbetarna och därför kan en betoning på enbart ett av 

antagandena inte tänkas ha samma påverkan på medarbetarnas intention att stanna kvar i 

organisationen. Det är därmed av vikt att de olika grundläggande antagandena får verka 

tillsammans, och inte var för sig, för att det ska upplevas som en bibehållande 

organisationskultur. Genom föreliggande studie anser vi oss ha besvarat de två 

forskningsfrågorna samt uppfyllt studiens syfte om att få en djupare förståelse för hur de 

talangfulla medarbetarna upplever organisationskulturens påverkan på intentionen om 

att stanna kvar i organisationen.  
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6. Bidrag 
I följande avsnitt presenteras studiens bidrag, både teoretisk och praktiskt. Kapitlet 

avslutas med rekommendationer för framtida forskning. 

 

6.1. Teoretiskt bidrag 
Utifrån de kvalitativa intervjuerna kan vi konstatera att det studerade fallföretagets 

organisationskultur bygger på fyra grundläggande antaganden: “Tillhörighet”, 

“Professionalism”, “Inga hemligheter” och “Frihet” som alla ligger till grund för 

bibehållande av de talangfulla medarbetarna i organisationen. De fyra antagandena 

verkar i sig som egna teman men vi har även diskuterat de samspel som finns 

sinsemellan där vissa antaganden kan tänkas möjliggöra andra antaganden och att det 

ibland krävs en balans sinsemellan för att den ena inte ska utesluta den andra. 

Sambanden kan ses som studiens största teoretiska bidrag då de inte är något vi funnit i 

tidigare forskning.  

 

Vidare har tidigare forskning på området genomförts med kvantitativ metod och 

föreliggande studie kan därmed tillföra ett djup till den existerande teorin då den är 

kvalitativ. Studien styrker delvis tidigare forskningsresultat, även om det inte var 

intentionen från början. De teoretiska bidragen gällande olika betoningar i 

organisationskulturen blir istället att föreliggande studie visar på varför och hur vissa 

betoningar är av vikt. Studien ger därmed utveckling av existerande teorier och tidigare 

forskning främst inom områdena organisationskultur och Talent Management. Som 

tidigare forskning har visat på kan en organisationskultur som betonar utveckling och 

utmanande uppgifter gynna bibehållandet av talangfulla medarbetare (ex. Chew & 

Chan, 2008; James & Mathew, 2012). Liksom tidigare forskning, var även utveckling 

och utmanande uppgifter något som lyftes fram som viktiga delar i föreliggande studie. 

Analysen pekar dock på att det i regel är utmanande uppgifter som ger utveckling, vilket 

kan ses som det centrala för de talangfulla medarbetarna. Det teoretiska bidraget blir 

även de bakomliggande orsakerna till varför, vilket i det här fallet visade sig bero på att 

de talangfulla medarbetarna inte vill att arbetet ska bli allt för enformigt eller uttröttande 

som gör att de stagnerar i sin utveckling.  

 

Föreliggande studie har även utvecklat tidigare teorier och forskning gällande betoning 

av öppenhet och delaktighet (ex. Ghosh et al., 2013; Kontoghiorghes, 2016) då studien 
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svarar på varför det är av vikt. Av analysen framkommer det att de talangfulla 

medarbetarna vill ha en insyn i företaget för att kunna agera, påverka och se vilka 

möjligheter och utmaningar som finns. Analysen visade även på att delaktigheten och 

öppenheten möjliggörs av ledarskapet som präglar organisationen samt organisationens 

lilla storlek och den platta hierarkin, vilket inte har lyfts fram tidigare. Från analysen 

kan vi se att ledarskapet kan vara avgörande för en bibehållande organisationskultur då 

det är det som ligger till grund för ”frihet under ansvar” som vi kan se påverkar de 

talangfulla medarbetarnas intention om att stanna kvar i organisationen.  

 

Avslutningsvis har Eversole et al. (2012) visat att talangfulla medarbetare stannar kvar 

om en anpassning av organisationskulturen sker utifrån deras behov. Föreliggande 

studie tillför ett bidrag till den tidigare forskningen genom att visa hur en sådan 

anpassning kan göras. Det kan ske genom flexibilitet, valfrihet samt frihet över hur de 

talangfulla medarbetarna löser sin uppgift (frihet under ansvar) och därav kan de 

anställda till viss del själva, utifrån sina egna behov, välja hur de vill forma sin 

organisationskultur. Föreliggande studie har även bidragit med olika betoningar som vi 

inte funnit i tidigare forskning. Från analysen kan vi se att en organisationskultur som 

ger möjlighet för prestation och samtidigt betonar en prestigelöshet kan vara avgörande 

för att bibehålla talangfulla medarbetare.  

 
 
6.2. Praktiskt bidrag 
Det praktiska bidraget riktar sig huvudsakligen till företagsledare vars anställda kan ses 

som talangfulla medarbetare och främst till branscher som exempelvis IT-branschen i 

form av konsultverksamheter, men även till andra branscher där de anställda har hög 

kompetens samt förmågan och viljan att arbeta självgående. Föreliggande studie kan 

bidra till att företagsledare blir mer medvetna om vikten av organisationskulturen och 

dess inverkan på bibehållande av talangfulla medarbetare. Mer konkret kan studien ge 

företagsledare en uppfattning om vad som är av vikt att betona i organisationskulturen 

samt mer konkret se hur ett arbete med organisationskulturen kan ske för att ha en 

positiv inverkan på bibehållandet. Exempelvis kan arbetet rikta sig mot ett tydligt 

ledarskap som i föreliggande studie visat sig utgöra en betydande del av bibehållandet 

då det möjliggör flertalet betoningar som är av vikt för de talangfulla medarbetarna. 

Företagsledare rekommenderas dock inte att se till enbart en aspekt, en betoning eller ett 
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antagande när det gäller organisationskulturen, utan att arbeta på bred front då det även 

kan finnas möjliggörande samspel mellan de olika delarna.  

 

Rekommendationer kan även ges till det studerade fallföretaget. Det är av vikt att 

företaget fortsätter med det arbete som redan finns gällande organisationskulturen för att 

bibehålla medarbetarna. Något som vi kan se är av extra vikt är att hela tiden erbjuda 

medarbetarna ständig utveckling och utmaning när det gäller arbetsuppgifter. Det kan 

tänkas vara en av de viktigaste delarna för att medarbetare inte ska lämna 

organisationen i framtiden. Den öppenhet och delaktighet som finns inom företaget är 

även något som väger tungt då vi, i figur 9, kan se att det grundläggande antagandet 

“Inga hemligheter” är något som möjliggör för flera av de andra delarna. Med hjälp av 

den kartläggning (se bilaga 3) som är specifik för fallföretaget kan föreliggande studie 

även erbjuda företaget en klar bild över hur samtliga i företaget upplever att 

organisationskulturen är uppbyggd. 

 

6.3. Framtida forskning  
I den framtida forskningen anser vi att en studie inom liknande kontext bör genomföras 

för att kunna styrka och jämföra de resultat som föreliggande studie har presenterat. 

Vidare menar vi att en studie inom en annan bransch eller i ett större företag är att 

efterfråga för att se till huruvida de grundläggande antagandena och betoningarna som 

presenterats, som även visar hur en bibehållande organisationskultur uppkommer, går 

att överföra till andra kontexter eller om de är specifika för det studerade fallföretaget. 

Ett av studiens teoretiska bidrag är att en organisationskultur som betonar prestigelöshet 

kan påverka intentionen om att stanna kvar i organisationen hos de talangfulla 

medarbetarna. Då vi inte funnit några liknande resultat från tidigare forskning 

rekommenderar vi framtida forskning att studera sambandet mellan prestigelöshet och 

intentionen om att stanna kvar, i en kvantitativ studie för att se huruvida sambandet 

stämmer och om det går att generalisera. 

 

Den framtida forskningen rekommenderas även att vidare studera de samband vi funnit 

genom analysen för att kunna styrka de, men även för att se om samma eller liknande 

samband existerar i andra kontexter. Det bör även göras för att se vilket samband eller 

vilka delar av organisationskulturen som väger tyngst, eller om alla är lika viktiga. 

Vidare ser vi även att en studie hos ett företag som har en faktisk personalomsättning 
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kan vara att rekommendera då en sådan studie även har möjlighet att se till de som 

redan lämnat organisationen och kan på så sätt skapa en djupare förståelse för varför det 

har skett. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Bakgrund: 

● Befattning  
● Utbildning 
● År på företag/bransch 

 
Inledande frågor: 

● Hur kom det sig att du började arbeta här?  
● Hur ser du på dina jobbmöjligheter överlag?  
● Vad är anledningen till att du stannar just här?  

 
ORGANISATIONSKULTUR: 

● Kan du beskriva organisationskulturen? Vad utmärker företaget? 
● Kan du beskriva vad det är som kännetecknar företaget rent fysiskt? 
● Hur upplever du företagets strategiska fokus?  

o Extern/Intern? 
● Hur upplever du ledarskapet?  
● Vad upplever du värderas inom företaget? 

o Är det något som belönas? 
● Hur arbetar ni på företaget? (är det team, självständigt, konkurrens med varandra 

etc.)  
●  Hur upplever du jargongen på företaget?  

o Har ni ett speciellt “språk”? 
● Vad är det som skapar sammanhållning i företaget? 

o Kan du beskriva stämningen? (kompisstämning, seriöst etc) 
● Har ni några traditioner, ceremonier eller aktiviteter? Beskriv.  
● Har ni några värdegrundsord eller ledord? Vilka är det? 

o Finns dessa nedskrivna?  
o Är ledorden riktade internt eller externt? 

● Vilka gemensamma normer och värderingar upplever du att ni har på företaget? 
● Upplever du att ni har informella (eller oskrivna) rutiner som ni arbetar utifrån? 

○ Kan du ge exempel på sådant som “ni bara gör” utan att reflektera över 
det, sådant som är djupt rotat hos er i företaget. 

 
Avslutning: 
Begreppsdiskussion: Kreativitet, prestation, utveckling, relationer  

● Hur tänker du kring… kreativitet… prestation…? 
o Är det något du drivs av? Är det viktigt för dig? Får det dig att vilja 

stanna kvar? Är det något du skulle vilja ändra på? 
● Upplever du att organisationskulturen har en betydelse för din intention att 

stanna kvar? Hur då? 
o Vad känner du är mest betydande eller avgörande i organisationskulturen 

som har fått dig att stanna kvar? 
● Vad skulle du helst se ändring på om du ska bli långvarig på arbetsplatsen?  
● Finns det något som du känner att du vill tillägga eller som vi har missat?  

 
Tack för att du ställde upp! 
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Följdfrågor: 

o Hur upplever du det? Positivt/negativt? 
o Beskriv 
o Ge exempel 
o Varför? 

 
=> Hur påverkar detta trivseln på företaget enligt dig? Upplever du att det bidrar till 
att du vill stanna på företaget? Är det här något du skulle vilja se ändring på för att du 
ska trivas och stanna kvar? Vad har det för betydelse? 
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Bilaga 2 – Tematiska nätverk 

Tematiskt nätverk över ”Tillhörighet” 

 

Tematiskt nätverk över ”Professionalism” 
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Tematiskt nätverk över ”Inga hemligheter” 

 

Tematiskt nätverk över ”Frihet” 
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Bilaga 3 - Karta över fallföretagets organisationskultur 
I bilagan illustreras en karta över hur de bibehållande grundläggande antagandena tar 

sig uttryck i olika normer och värderingar samt artefakter i organisationen (illustreras 

med de blå pilarna). De orangea pilarna visar att artefakterna och normerna går tillbaka 

in för att förstärka de grundläggande antagandena. 

 

 


