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ABSTRACT

Title: The town's largest employers, is there a need to exchange?

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

Author: Emmelie Eriksson, Malin Ström

Supervisor: Lars Ekstrand

Date: 2012 – June

Aim:

 Gain a deeper understanding of the topic corporate culture

 Get an understanding as to how corporate culture influences the daily operations

 Possibly be able to help with any concrete to help the investigated company to

improve its corporate culture

Method: Data collected through both quantitative and qualitative surveys in the form of a

questionnaire answered by 71 people, three interviews with the employees with leading roles

at the investigated company and an observation. The material is analyzed with a hermeneutics

approach, which means that we have assumed facts and then built our work on trying to find

an understanding and to draw our own conclusions based on the perspective that we found.

Result & Conclusions: The results of this study show that the company needs to work on its

corporate culture. We have found a few points we would like to improve in the company we

examined. We believe that it is the company's reputation and it begins already in the

company's own recruitment process it is the main finding from our study.

Suggestions for future research: Interesting would be to seek employment with the

company you want to investigate to see how the whole recruitment process goes on to

perform deeper analysis, another idea would be to ask the employees that enjoy to work there

against those who does not enjoy to work at the company to find the basic building blocks of

corporate culture to this particular company. Our restraint in order to not go even deeper in

this study is time.

Contribution of the thesis: Because our company is anonymously does not work

immediately no new knowledge to specific stakeholders, but the paper can, however, be of

assistance to stakeholders within the same sector. Our completed work is primarily to provide

our own knowledge and will hopefully lead to some help for the company in the future.

Key words: Corporate culture, team leader, agent, groups, culture, economics
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ABSTRACT

Titel: Ortens största arbetsgivare, behövs det en förändring?

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

Författare: Emmelie Eriksson, Malin Ström

Handledare: Lars Ekstrand

Datum: 2012 – juni

Syfte:

 Få en djupare förståelse av ämnet företagskultur

 Få en förståelse av hur företagskulturen påverkar den dagliga verksamheten

 Att kunna bidra med någon konkret som hjälper det undersökta företaget att förändra

sin företagskultur

Metod: Data har samlats in via både kvantitativa och kvalitativa undersökningar i form av en

enkät besvarade av 71 personer, tre intervjuer med anställda på företaget med ledande roller

och en observation. Materialet har analyserats med ett hermeneutiskt synsätt vilket innebär att

vi har utgått ifrån fakta och sedan byggt vårt arbete på att försöka hitta en förståelse och att

dra egna slutsatser utifrån det perspektiv som vi funnit.

Resultat & slutsats: Vårt resultat med denna studie visar att företaget behöver förbättra sin

företagskultur. Vi har hittat några punkter vi skulle vilja förbättra hos företaget vi undersökt.

Vi anser att det är företagets rykte och som har sin verkliga början redan i företagets egen

rekryteringsprocess som är den främsta slutsatsen från vår studie.

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare studier med detta arbete är att söka en

tjänst hos företaget detta för att få en inblick i rekryteringsprocessen, för att se hur den

verkligen går tillväga. Det vore även intressant att jämföra de som trivs mot de som trivs

mindre bra för att verkligen hitta grundstenarna i företagskulturen. Vår begränsning för att

inte gå in ännu djupare i detta är tiden.

Uppsatsens bidrag: Eftersom vårt företag är anonymt så ger inte arbetet direkt någon ny

kunskap till specifika intressenter, men uppsatsen kan däremot vara till hjälp för intressenter

inom samma bransch. Vårt slutförda arbete är i första hand till för vår egen kunskap och ska

förhoppningsvis leda till något som företaget kan använda sig av i framtiden.

Nyckelord: Företagskultur, teamledare, agent, grupper, kultur, ekonomi
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1. INLEDNING

I detta kapitel beskrivs bakgrund, företaget, problem, syfte och avgränsningar.

1.1 BAKGRUND

I dagens samhälle är arbetet en plats där vi tillbringar en stor del av våra liv och någonstans

där vi oftast är varje dag. En del människor kanske vill kalla det för sitt andra hem. Det är en

plats där anställda ska känna sig trygga och välkomna. Under de senaste 30 åren har de

anställda fått mer och mer betydelse för företagen, då de har bistått med något mer än bara

arbetskraft enligt Andersson och Nilsson (2009, s.13).

I tidigare generationer har det lagts mer fokus på själva arbetet, vilket senare inte ansågs räcka

till, då det finns fler faktorer som är av betydelse. Detta för att uppnå en synergieffekt, då

1+1=3. Synergieffekten innebär att om ett samspel mellan människor fungerar bra kan man

uppnå ett bättre resultat än om de skulle arbetat ensam. I ett samspel skapas idéer och tankar

som tidigare inte fanns. Man insåg att människan behöver uppskattning, självförverkligande

och att få känna sig delaktig i företagets prestationer för att kunna skapa bästa möjliga

resultat. På senare tid har dessa funderingar utvecklats till något vi idag kallar för företags-

eller organisationskultur. (Bergengren, 2003, s.7).

Det var i början på 1980 talet som företagskulturen fick en stor betydelse för företagen och

deras framgångar; de började i USA att identifiera vilka egenskaper som var utmärkande i de

framgångsrika företagen; de ansåg att företagskulturen var en av de dominerande faktorerna

som låg bakom företagets framgångar. Vd:n för Comp USA, en av de största återförsäljare av

persondatorer säger följande:

”Företagen vinner eller förlorar, beroende på de kulturer de skapar”. (Bergengren, 2003,

s.7).

De gamla, traditionella källorna till framgång, som mer fokus på själva tillverkningen och

arbetsprocessen har fått mindre betydelse idag än vad det betydde för företag förr. Istället

ägnar företagen sig idag mer åt organisationens kultur och människorna i organisationen.

(Alvesson, 2009, s.8).

Vad är egentligen företagskultur? På ett företag är medarbetarna ständigt tillgängliga genom

att alltid ta emot telefonsamtal, det gäller såväl på lunchen eller när man går på toaletten, i ett

annat företag anses det istället udda om man inte tar sig tid att ta ett avbrott för en lunch eller
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dylikt utan att bli störd av telefonsamtal. I ett annat företag tittar de anställda inte ens på

varandra när de möts i korridoren, utan visar endast engagemang för kunder. I en annan miljö

är det istället naturligt att hälsa och le åt varandra vid möte i korridoren. Allt detta handlar om

företagskultur. Det handlar om uppträdandet på ett företag. Vad har de för regler just här?

Vilken attityd har man till varandra? Vilka värderingar finns? Vilka signaler sänds? Begreppet

företagskultur innefattar olika saker som fungerar som ett skal och håller ihop hela

organisationen. (Bergengren, 2003, s.110).

Företaget vi har valt är den största arbetsgivaren på orten; företaget dras med ett rykte om att

vara en arbetsgivare av mindre värde eftersom ryktet säger att företaget inte är en bra

arbetsgivare. Detta rykte beror på de hårda arbetskrav som finns på företaget samt en

inställning om att personalen är av mindre värde. Detta gör att vi finner det extra intressant att

studera ämnet företagskultur.

1.2 FÖRETAGSBESKRIVNING

Företaget vi har studerat är ett tjänsteföretag inom telekombranschen. Detta innebär

kundtjänst och support via telefon. Tjänsterna innehåller bland annat allmän kundservice,

exempelvis fakturainformation och support. Vanligast är att kunderna ringer till företaget och

inte tvärtom. (Företagets interna material)

Företaget har önskat att vara anonymt. Detta på grund av konkurrens och sekretess. Företaget

har 400 anställda på orten vi har undersökt, men de är även etablerade i 51 andra länder.

Företaget etablerades 1985 och har sammanlagt fyra kontor i Sverige. Kontoret vi har valt att

studera är ortens största arbetsgivare. (Företagets interna material)

1.3 PROBLEMFORMULERING

Vi har tidigare nämnt att arbetsplatsen blir en viktigare plats för oss människor, där vi

tillbringar mycket tid. Vi anser därför att det är extra intressant att studera företagskultur då

det är ett växande? begrepp. Vi vill därför i denna uppsats undersöka hur företagskulturen ter

sig i ett tjänsteföretag och hur den ter sig i förhållande till vårat/personalens perspektiv.
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1.4 SYFTE

Vi vill med denna uppsats få en djupare förståelse för företagskulturens inverkan på det

dagliga arbetet i det studerade företaget. Vi vill även lyfta fram företagskulturens påverkan på

dagens företag eftersom vi menar att företagskultur är ett område som varje företagsledare bör

arbeta med för företagens välmående såväl utifrån som inifrån och bidra till förändring.

1.5 AVGRÄNSNING

Vi har avgränsat oss till ett företag inom en och samma bransch: telekom. Vi har valt att

undersöka ett kontor av fyra möjlig. En anledning till att vi valde just detta kontor är bland

annat för det dåliga ryktet som cirkulerar kring detta kontor. Detta för att djupgående kunna

undersöka den dagliga företagskulturen på just denna ort.
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2. METOD

I detta kapitel redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt och för de vetenskapliga

metoder som präglat vårt arbete med uppsatsen. Här beskrivs även hur informationen

samlats in och tillförlitligheten till denna.

2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

”Det finns egentligen bara fyra metoder för att samla in underlag:

Enkät, intervju, observation och läsning.” (Kylén, 1994, s.9).

Vi har valt att genomföra tre av dessa metoder. Vi har valt enkäter, intervjuer samt

observationer.

2.1.1 ENKÄTENS GENOMFÖRANDE

Enkäter är något som görs skriftligt. Det är något som kan besvaras såväl grupp som enskilt.

Det är i en enkät viktigt att ha meningsfulla och lättförstådda frågor. Med enkäter nås många

människor med samma typer av frågor. Det som istället anses som negativt med enkäter är

risken för bortfall, samt att de svarande tolkar frågan olika beroende på uppfattning av frågan.

Det är därför viktigt med klara och tydliga frågor enligt Kylén (1994, s. 13).

Det är i en enkät viktigt med ett missivbrev. Ett missivbrev är ett kortare brev som är till för

att motivera och informera de svarande om vad enkätsvaren ska användas till enligt Trost

(2007, s. 98-99).

Vi valde att först genomföra en enkät till de anställda. Detta för att få en snabb, klar och

samlad bild över hur företagets anställda ser på arbetsplatsens företagskultur. Denna enkät

skickades ut till 83 stycken anställda på företaget, detta via företagets interna mejl. Vi

presenterade oss i form av ett missivbrev (bilaga 6) och därefter med 12 korta påstående

frågor som de anställda skulle besvara med hjälp av olika skalalternativ (bilaga 3).

Svarsalternativen var uppbyggda på så vis att de svarande skulle få så lite utrymme som

möjligt att skriva egna svar. För att öka svarsfrekvensen. Samtidigt som vi kunde hålla ner

företagets kostnader, tanken var att enkäten skulle gå relativt snabbt att svara på. Det var

viktigt för oss att enkäten skickades ut innan vi haft någon form av fysisk kontakt med

företaget eftersom vi inte på något sätt ville påverka tillförlitligheten i undersökningen.
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2.1.2 INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE

En intervju är ett samtal mellan en eller flera människor. Det finns såväl långa som korta

intervjuer. Korta intervjuer anses som mer strukturerade eftersom det inte finns mycket tid till

att prata runt ämnet. Medan längre intervjuer kan resultera i ett samtal som bygger vidare i en

form av en mer ostrukturerad intervju. Detta kan även kallas för öppna och styrda intervjuer

enligt Kylén (1994, s.38). Det finns också halv strukturerade intervjuer. Det innebär istället att

ställa samma frågor till de inblandade och använder sig av följdfrågor för att leda in

personerna på samma ämne och för att komma åt något relevant. Detta skall göras under

samma utsatta tidsram för samtliga respondenter, enligt Gillham (2008, s.103).

Det finns även något som heter panelintervju. Det innebär att det är fler som utför intervjun,

men att endast en respondent eller en panel åt gången blir intervjuad. Tanken är att snabbt

komma fram till ett resultat och inte skapa något missförstånd eftersom alla som utför

intervjun hör samma sak. Med denna teknik kan de direkt ge varandra idéer och belysa saker

som den andra inte har uppmärksammat enligt Kylén (1994, s.43).

Efter att vår enkät var utförd sammanställde vi svaren för att skapa frågor till våra intervjuer.

Detta gjorde vi genom att granska svaren utifrån enkäten och välja de frågor som vi ansåg

vara utstickande. (Bilaga 3) Vi valde att intervjua tre stycken personer på företaget med olika

befattningar inom ledningen. Detta gjorde vi för att få en sådan samlad bild som möjligt

utifrån ledningens perspektiv. Vi använde oss av samma frågor för varje person för att få

samma kvalitet på varje intervju och för att öppna relevanta samtal. Vi var båda närvarande

vid intervjuerna och vi intervjuade varje person var för sig. Detta för att varje person skulle

känna sig bekväm med att vara så ärlig som möjligt och inte bli påverkad av vad deras kollega

svarade. Vi valde att inte spela in intervjuerna av den anledningen att vi ville ha så ärliga svar

som möjligt av den svarande. Vi ansåg att det kan bli ett störande moment vid frågetillfället.

Vi ansåg att vi kunde få ett tillförlitligt så svar som möjligt om båda två av oss var med och

för att inte skapa några missuppfattningar. Intervjun började med en öppning av ämnet

företagskultur, i detta skede valde vi som intervjuare att vara förhållandevis tysta och låta

respondenten få svara självmant med endast ledord som hjälp. Sedan fortsatte intervjun med

sakfrågor för att få mer specifik information från respondenten. Våra intervjuer tog cirka 20

minuter vardera. De avslutades med en öppen fråga för att fånga upp något som vi kunde ha

missat. Efter varje intervju och ungefär fem minuter in i varje intervju sammanfattade vi

svaren för respondenten för att säkerhetsställa att vi uppfattat och tolkat varje svar på ett
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korrekt sätt. Vi utförde våra intervjuer med syfte att jämföra med enkäterna och sedan med

vår observation. Intervjuerna var till för att se vilken företagskultur företaget ville ha och

därmed kunna jämföra med de anställdas version över hur verkligheten såg ut. I detta skede

var det viktigt för oss med klädseln. Vi valde svarta jeans, svart kavaj och vit t-shirt. Vi ansåg

att vår klädsel uppfattades som mer professionell och att vi därmed har fått svar som vi inte

annars ansåg att vi skulle fått genom att välja denna klädsel.

2.1.3 OBSERVATIONENS GENOMFÖRANDE

Observationer handlar om att göra ett fältbesök, att undersöka vad människor gör. Detta

dokumenteras, analyseras och tolkas utifrån det observatören observerat på en viss plats. (K.

Yin, 2007, s.120) Det finns både strukturerade och ostrukturerade observationer . Dock är det

svårt att dra en gräns mellan dessa. Ett exempel på en ostrukturerad observation är en daglig

anteckning i en dagbok medan ett exempel på strukturerad observation är frekvensräkning;

som exempel kan handla om hur många kunder som besöker en butik. (Kýlen, 1994, s.54-55)

För vår sista del att samla in underlag till vår analys använde vi oss av både strukturerade och

ostrukturerade observationer. Detta för att vi tyckte att en observation kunde ge oss en chans

att verkligen analysera hur medarbetarnas svar i enkäten och ledningens beskrivningar och

svar, stämde överrens med verkligenheten. Vi använde en dag till observationer. Vi var båda

med hela tiden och hade förberett underlag som vi hade med oss. En av oss skrev ner precis

allt som vi gjorde och såg. Den andre utgick mer ifrån vårt formulär där frekvensdata

samlades. Detta för att inte gå miste om någon detalj och att fånga upp så mycket som möjligt

av intrycket. Klädseln var också viktigt vid observationen, i samband med våra intervjuer

observerade vilka typer av kläder de anställda använde. Vi valde därför att klä oss vardagligt:

blåa jeans och neutralfärgad topp. Med neutralfärgad menas inga tryck och ingen typ av

neonliknade färg; detta för att lätt kunna smälta in i omgivningen. Vi ansåg att dessa klädtyper

var de mest dominerande på företaget. Vi hade bestämt oss sedan tidigare för att vi inte skulle

ta kontakt med någon anställd på företaget, innan någon tog kontakt med oss för att inte

påverka observationens resultat.

2.2 VETENSKAPLIG ANSATS

Vetenskap är en grund för olika sorters ställningstagande som i slutändan går ut på att ta reda

på hur de förhåller sig till verkligheten. Vetenskap är något som förändras och hela tiden går

framåt. Det handlar om att ny fakta tillkommer och att utvärdera gamla och nya åsikter. När
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det diskuteras om vetenskap nämns olika vetenskapliga inriktningar. Det talas främst om

positivism och hermeneutik. (Thurén, 2007, s.10)

2.2.1 POSITIVISM

”Om man rensar bort allt man har trott sig veta men som man egentligen inte vet, då får man

kvar en kärna av säker kunskap, hårda fakta.” (Thurén, 2007, s.17)

Positivismen har sin början i naturvetenskapen. Positivismen tillåter absolut kunskap, alltså

ren positiv och sann kunskap. Ett annat ord för positivism skulle kunna vara sann kunskap.

Positivismen anser att det enbart finns två källor till att samla kunskap. Dessa två källor är

dels det vi kan iaktta med våra egna sinnen. Dels det som vi själva kan komma fram till

genom vår egen kunskap, även kallat förnuft. Det finns även en empirisk kunskap som

tillkommer genom olika iakttagelser från våra egna sinnen. Det är detta som sedan avgör vad

som vi kallar för fakta. Vi använder oss också av en så kallad logisk sanning som liknar

uteslutandemetoden. Vi använder oss av iakttagelser, noggranna definitioner och fakta som är

ett resultat av en sorts mätning. (Thurén, 2007, s.17)

2.2.2 HERMENEUTIK

Hermeneutik står för tolkningskonst och tolkningslära. Själva positivismen syftar mer till

absolut kunskap än hermeneutiken som istället syftar sig på förståelse för relativistiska

tankegångar. Ett förstående som bygger på att vi själva kan sätta oss in hur andra människor

tänker och känner. Detta kan göras efter ens egna känslor och det självupplevda. Inom

hermeneutiken grundar sig mycket på språket och dialogen. För att kunna tolka något på rätt

sätt är det viktigt att det finns ett gemensamt språk för att inte gå miste om själva uttrycken

och dess förståelse. (Thurén, 2007, s.16)

Uttryck kan vara olika beroende på vilket språk som används och hur själva ordet uttalas.

Detta är något som hermeneutiken tar hänsyn till. Det anses som viktigt att få en fullständig

förståelse av hela händelseförloppet. Hermeneutiken lägger stor betydelse vid förståelsen av

allt som vi ser, hör, tänker och tycker. Människor tolkar olika saker olika. Det innebär också

att vi har olika förståelse. Forskaren använder sina egna tankar, känslor och sin egen kunskap

genom att tillämpa sina egna kunskaper i ämnet. Genom att göra undersökningar så utökas

förståelsen för att kunna dra egna slutsatser. (Thurén, 2007, s.14)
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Det kan sammanfattas på så vis att hermeneutikens grundtanke är en tolkande tanke som ska

vara basen, en humanistisk inriktning. Positivismens grundtanke är att den ska vara baserad på

fakta, en naturvetenskaplig inriktning. (Thurén, 2007, s.14).

I vårt arbete har vi valt att använda oss av hermeneutiken. Då vi anser att den passar vårt

arbete bäst. Vi kommer att utgå från fakta som vi sedan bygger på för att försöka hitta en

förståelse genom att dra egna slutsatser utifrån det perspektiv som vi finner. Vi kan inte

säkerhetsställa om våra fakta är ren och sann kunskap, det syftar på vår fakta inte direkt kan

mätas. Det handlar mer om mjuka värden. Vi anser därmed att vårt arbete följer

hermeneutiken, detta eftersom vi själva kommer att skapa en förståelse och en egen

uppfattning över hur företagets företagskultur ser ut.

2.3 UNDERSÖKNINGSANSATS

Slutsatser kan dras på olika sätt. Oftast diskuteras det om tre olika sätt att dra slutsatser.

Nämligen deduktion, induktion och en kombination av de båda som heter hypotetiskt-

deduktiva metoden. (Thurén, 2007, s.22)

2.3.1INDUKTION

Induktion innebär att dra allmänna, generella slutsatser utifrån empirisk fakta. Att komma

fram till en större eller mindre sannolikhet och att aldrig komma på någon hundraprocentig

visshet eftersom undersökningen bygger på empiriska material som man inte enbart kan

förlita sig på. Denna forskningsansats gör sig lämplig vid bland annat testning av olika

läkemedel. Detta brukar göras av en så kallad testning på en grupp med personer som prövar

exempelvis ett läkemedel och sedan dras en slutsats av resultatet, generella slutsatser utifrån

empirisk fakta. (Thurén, 2007, s.23)

2.3.2 DEDUKTION

Deduktion innebär att dra en logisk slutsats som räknas som giltig om den är logiskt

sammanhängande. Den deduktiva och den induktiva ansatsen skiljer sig åt genom att den

deduktiva ansatsen lyfter fram en empiri som har kommit till genom redan befintliga teorier

och begrepp. Den induktiva ansatsen kommer däremot till genom att forskningen utgår från

empirin och därigenom försöker skapa nya teorier och begrepp.
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I den hypotetiska deduktiva metoden används istället hypoteser och gissningar som avslutas

med en deduktiv slutledning med undersökningar som stämmer överens med verkligheten. En

kombination mellan teori och empiri. (Thurén, 2007, s.28-29)

I vårt arbete har vi valt att använda oss av en deduktiv undersökningsansats. Vi kommer att

utgå från empirisk data, kopplade till relevant teorier. De empiriska data som samlas in

kommer ifrån teoriernas värld, då undersökningen bygger på redan befintliga teorier och

begrepp.

2.4 VETENSKAPLIG METOD

Inom forskningen finns två metoder för att erhålla material och underlag. Uppdelningen är

närmare bestämt kvantitativ och kvalitativ. Respektive inriktning har sitt tillvägagångssätt.

Kvantitativa studier hanterar numeriska uppgifter medan kvalitativa studier är verbala, där

språket ger utrymme för nyanser. Den kvantitativa metoden är mer lämplig för

enkätundersökningar där flera deltagare kan få delta. (Eriksson, Finn, Widersheim, 2011,

s.87)

Den kvalitativa metodens mest grundläggande drag är viljan att se eller uttrycka händelser,

handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas eget perspektiv. Ofta kan det

bli problem för forskaren att veta vems ögon han eller hon förmodas att se med. (Bryman,

1997, s.77-79)

I vårt arbete har vi använt oss av en kombination av dessa. Vi gjorde en kvantitativ

undersökning innan vi träffade företaget. Detta för att få en uppfattning av företaget med hjälp

av enkäten. Sedan gjorde vi kvalitativa undersökningar, intervjuer och observation. Vilket

gjorde att vi kunde få fram preciserade data som gör att vi kunde få en helhetsbild över

kontoret.

2.5 DATAINSAMLING

För att få en vetenskaplig utgångspunkt i undersökningen krävs det ofta data från ett flertal

källor eller en kombination av redan tillgängliga och nyinsamlade data. Det finns primärdata

och sekundärdata.

Primärdata är istället den information som man får arbeta fram, det vill säga nyinsamlad data.

Det är information för ett bestämt ändamål, exempelvis genom intervju eller enkät.
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Sekundärdata är data som redan finns insamlade. Det kan vara så att någon har samlat in det

tidigare och det finns därför sparat. Redan befintlig information kan hjälpa till att besvara den

valda problemställningen, men forskaren måste ta ställning till om data är relevant. Att

utnyttja befintliga data sparar både tid och pengar. (Eriksson, , Finn, Widersheim 2011, s.87)

I vårt arbete kommer vi att använda oss av primärdata; detta med hjälp av enkät, intervjuer

och observation för att forma nya data som kommer att presenteras i vårt arbete. Detta för att

vi har ett specifikt företag som inte har sekundärdata samlad för vårt studieområde.

2.6 TILLFÖRLITLIGHET

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp gällande tillförlitlighet. Dessa begrepp

beskriver hur hög tillförlitligheten är i arbetet och att det som ska mätas verkligen mäts.

(Eriksson, 2011, s.59)

2.6.1 VALIDITET

Validitet är ett mätinstrument som har en förmåga att mäta det som man avser att mäta. Om

inte instrumentet mäter det som avser att mätas så spelar det ingen roll om mätningen är bra

eller inte. Det finns inre och yttre validitet.

Den inre validiteten handlar om överensstämmelsen mellan begrepp och begreppets mätbara

definitioner. Den inre validiteten kan undersökas utan att samla in faktauppgifter. Den yttre

validiteten handlar istället om överensstämmelsen mellan mätvärdet som man kommer fram

till och verkligheten. Validiteten innebär att verkligen ha undersökt det som skulle undersökas

och ingenting annat. (Eriksson, 2011, s.60)

2.6.2 RELIABILITET

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Exempelvis,

skulle andra undersökare kommit fram till samma resultat om de använt samma angreppssätt?

Om någon upprepar vår undersökning, kommer de då att komma fram till samma resultat?

Det är detta som kallas för hög reliabilitet. Det uppnås genom olika och oberoende mätningar

av ett objekt ger samma eller ungefärligen samma resultat. En tillräcklig hög grad av

reliabilitet är därför en nödvändig förutsättning för att kunna pröva de påståenden som

frågeställningen handlar om. (Eriksson, 2011, s.61)
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2.7 KÄLLKRITIK

Syftet med källkritik är att bland annat bestämma om källan mäter det som den utger sig för

att mäta. Något som är väl förknippat med källkritik är haloeffekten. Haloeffekten är när man

påverkas av tidigare prestationer inom ett annat område. Även den så kallade

centraltendensen. Då man undviker extremvärden i sin bedömning och att påverkas av

exempel författarens eleganta klädsel eller välformulerade tal. Dessa så kallade felrisker kan

man försöka att undgå genom att vara medveten om att de finns. Dessa risker kan testas

genom att vi försöker att vara medvetna om validiteten och reliabiliteten. (Eriksson, 2011,

s.166)

I vårt arbete så har vi sökt i böcker och vetenskapliga artiklar. Vi har sedan bedömt det som vi

behöver ha med, för att sedan ta med det som vi anser är relevant för vår studie. Detta genom

att vi först läste in oss på ämnet och att vi sen utförde en enkät för att kunna fortsätta läsa in

oss på material som matchade med vårt valda företag. Vi anser att det är bättre att man först

får en bild av företaget och sedan läser in sig på material och inte tvärtom. Vi anser att det

annars är lätt att rikta in sig för mycket på litteraturens teorier och sedan skapa en bild av

företaget och att man då glömmer bort det man utger sig för att mäta.

Vi har även använt oss av litteratur som tidigare har använts i organisations- och

ledarskapskurser. Detta anser vi som tillförlitlig litteratur då den bygger på mångårig

erfarenhet och kunskap.
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3. TEORI

I denna del ges en beskrivning av företagskulturens olika delar. Detta med relevant teori för

vår analys och slutsats. Den teoretiska referensramen utgör delar av företagskulturen som

har relevans för företaget som vi har undersökt. Detta för att sedan kunna ge en bild av

företaget via en teoretisk bakgrund.

3.1 STARKA OCH SVAGA KULTURER

Hur kännetecknas en stark eller svag företagskultur?

Det som kännetecknar en stark kultur är att det ska finnas ett tydligt värderingssystem inom

företaget. Företaget ska kännas igen av denna kultur och den genomsyrar hela organisationen.

(Curwen, 1999, s.239-251). Alla ska tydligt veta vad som gäller och det ska vara samma

regler oavsett ledning eller oberoende av vilken avdelning som det gäller.

Tydliga inarbetade normer. Det ska inte spela någon roll vilken person som frågas inom

företaget. Alla ska vara insatta i företagets arbete. Att ha en stark företagskultur brukar

förknippas med något bra. Ett företag anses som ett starkt företag och en stark kultur om alla

anställda på företaget har klart för sig vad som gäller, anser Bergengren (2003, s110-111)

En svag företagskultur innehar istället olika normer, hur en arbetsgrupp eller avdelning

jobbar, är inget som påverkar en annan, de jobbar på olika sätt och har olika regler. Egna

interna regler som gäller på just den här avdelningen. (Bergengren, 2003, s.110-111)

Ett exempel på ett företag med en stark och välstrukturerad kultur är Disney. Där de använder

sig av ett klart och tydligt rekryteringssystem och försöker att skapa en Disneyanda. Det är en

tydlig och klar introduktion med medarbetarna om hur det ska jobbas och varför. Alla ska

försöka att skapa en Disneyanda och detta ska visas starkt utåt. De siktar in sig på unga och

serviceinriktade människor som på bästa sätt ska föra denna anda vidare till kunderna.

McDonalds är också ett bra exempel. De använder sig av en tydlig kultur och jobbar efter att

hamburgarna ska smaka och se likadana ut. Detta oavsett vart deras hamburgare köps, de ska

lätt kunna känna igen deras logga och slogan och alltid få samma service. De jobbar för att

kunderna ska betjänas av en renlig och ständigt leende person som ska hjälpa dig med att

uppnå dina önskemål, för att sedan önska dig en trevlig dag och en smaklig måltid.

(Bergengren, 2003, s.110-111)
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3.2 OLIKA SLAGS GRUPPER

Precis som djuren söker sig till flocken så behöver vi människor också en grupptillhörighet.

Det är viktigt att känna trygghet och gemenskap. Att inte trivas i en grupp kan resultera till att

det påverkar vårt beteende och att vi känner oss mer stressad. (Smith, Cooper, 1994, s. 3-7) Vi

ingår ständigt i olika grupper, i olika sammanhang. Ibland kanske vi inte ens märker det. Men

grupper och grupperingar finns det dagligen runt om oss. Grupper är som ett team. Ett team

eller en grupp ska ha tydliga och gemensamma mål. Oftast så är de tillsatta för att utföra en

slags uppgift tillsammans för att nå ett mål. Det finns olika typer av grupper. De grupper som

vi främst talar om är primärgrupp, sekundärgrupp, informell grupp och formell grupp.

(Bergengren, 2003, s.45)

 Primärgrupp är en liten grupp som oftast är tillsatt genom en känslomässig

gemenskap. Som medlemmar som tycker om varandra, känna en samhörighet och en

trygghet i gruppen. Familjen är ett exempel på en vanlig primärgrupp. (Spinks, Wells,

1995, s.13-19)

 I en sekundärgrupp så är det inga direkt nära relationer. Det kan exempelvis vara en

arbetsgrupp eller en skolklass. Det är ingen känsla som påverkar vårt val av

sekundärgrupp utan det kan handla om en grupp som skapats av en viss

yrkesinriktning eller att jobba på en viss arbetsplats. (Bergengren, 2003, s.46)

 En informell grupp är en grupp som bildas spontant. Det är en grupp som kan bildas

genom att exempelvis ha samma typer av intressen och att vissa helt enkelt passar bra

tillsammans och vill göra saker tillsammans, ingen tillsatt grupp utan ens egen vilja.

(Spinks, Wells, 1995, s.13-19)

 Den formella gruppen brukar bildas för att man lämpligast ska kunna få vissa

uppgifter gjorda. Exempel på en formell grupp är att lära sig engelska. Formella

grupper innehar regler och klara och tydliga regler så som arbetstider. (Bergengren,

2003, s.47)
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3.3 ÖPPNA OCH DOLDA NORMER

Normer är hur man beter sig i olika sammanhang. Det är synliga och osynliga beteenderegler.

Normer är något som vi märker och använder väl i vardagen utan att vi kanske tänker på det.

Det kan handla om vad det är för regler och bordskick vid middag hos en familj kontra hur

beteendet är vid middagsbordet hos en annan familj. Normer finns också inom en

organisation. Organisationer skapar sina egna normer, oskrivna såväl som skrivna normer.

Det kan handla om regler om hur de anställda får klä sig eller om att arbeta i ett visst tempo.

Vid en ny arbetsplats brukar det tydligt märkas en stor skillnad för de anställda gentemot sina

tidigare arbetsplatser. Normer bildar olika slags gränser över hur det får och ska bete sig i

olika situationer för att bli accepterade. Normer följs för att försöka passa in och för att vi inte

ska sticka ut allt för mycket. Vi vill gärna bli accepterade. (Bergengren, 2003, s.49)

Öppna normer är regler som är tydliga och nedskrivna. Det är regler som alla känner till.

Dolda normer är istället oskrivna regler som vi kanske inte pratar om på samma sätt som de

öppna normerna. Det handlar mycket om sunt förnuft. Saker som vi själva kan förstå att de

inte är bra och tvärtom. Oftast är dolda normer något som man fått lärt sig under sin uppväxt,

i uppfostran. Det kanske inte står nedskrivet att man ska spola toaletten efter sig, men detta är

något som vi gör av ren vana. (Bergengren, 2003, s.50)

3.4 INTERNMARKNADSFÖRING

Intern marknadsföring är en metod som förekommer för att vi vill försäkra oss om att den

”externa” marknadsföringen verkligen fungerar, den marknadsföring som är riktad till

kunden. Själva idén med internmarknadsföring är att först se till så de egna anställda tror på

företagets image och tjänster. Detta ska göra de anställda till effektiva marknadsförare.

(Pervaiz, Rafiq, 2003, s.1177-1186) Intern marknadsföring fungerar genom att ledningen

försöker forma, upprätthålla och stärka en uppsättning föreställningar, idéer och värderingar

kring vad företaget står för och de tjänster det erbjuder.

Detta påverkar företagskulturen genom att företagets anställda börjar få en känsla för

företaget. Denna känsla får en avgörande roll för företagets externa marknadsföring, rykte och

imagen. Då de antingen kan vara en fördel eller nackdel för företaget beroende på hur bra den

interna marknadsföringen är. (Alvesson, 2009, s.115) Det anses som en förutsättning för att

den interna marknadsföringen ska fungera. (Wilson, 1995, s. 4-7).
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3.5 MASLOWS BEHOVSTRAPPA

[Figur 1]

Denna trappa är välkänd och formad av psykologen Abraham Maslow som har forskat om hur

människans grundläggande behov ser ut. Denna trappa är ibland formad som en pyramid.

Behovstrappar illustrerar människans drivkrafter att vilja utvecklas. Med ett trappsteg avklarat

så har man uppnått ett mål, det vill säga att uppfylla ett behov. Ju längre ner man befinner sig

i trappan, desto tydligare är behovet.

 Fysiologiska behov handlar om det mest grundläggande, att överleva. Vi behöver

vatten, mat och sömn för att överleva.

 Trygghets- och säkerhetsbehovet innebär att vi vill känna trygghet, ha ett hem att gå

till och att vi inte tvingas ta risker.

 Kontaktbehovet infattar vår strävan mot samhörighet. Vi vill känna tillhörighet i en

familj eller arbetsgruppen. Vi vill bli accepterade som individer.

 Uppskattningsbehovet tillfredställs genom att vi ger oss själva uppskattning, vi får

erkännanden från vår omgivning, att vi presterar bra och är kompetenta.

 Självförverkligande handlar om att få förverkliga sina möjligheter och talanger, det är i

detta skede vi utvecklas. Att maximalt utnyttja sin förmåga och agera fritt efter egna

önskemål utan att hindras av regler och tvång.. (Bergengren, 2003, s.37)



22

3.6 TRADITIONELL EKONOMISTYRNING VS MODERN

VERKSAMHETSSTYRNING

Det enklaste sättet att skilja på och jämföra traditionell ekonomistyrning vs modern

verksamhetsstyrning är att sätta deras ledord mot varandra, liknande nedan.

[Figur 2]

Traditionell ekonomistyrning utgår ifrån att beslut och information kommer från ledningen,

de är de som har kontrollen. Detta kallas för command and controll- principen och innebär att

ledningen ansvarar för planering och uppföljning. Modern verksamhetsstyrning har ledordet

”empowerment” som på svenska översätts till egenmakt, vilket i det här sambandet syftar på

att var och en har egen makt över sin arbetsinsats. (Pastor, 1996, s. 5-7) För att den moderna

verksamhetsstyrningen med medarbetarnas deltagande ska fungera måste de anställda ha

tillgång till den information som krävs för planering av arbetet. (Stum, 2001, s. 4-9)

Den traditionella ekonomistyrningen är starkt hierarkisk. Det kan liknas vid en pyramid som

formar maktstrukturen där allt sköts uppifrån och ner; ju mer makt, ju högre upp sitter man

och tvärtom. Cheferna styr och ger order och de anställda utför. Traditionell styrning är

utmärkande på så vis att se företaget ur en mikroekonomisk synvinkel, att företaget ses som

en produktionsfunktion. Det handlar om att köpa in material, bearbeta materialet och sedan

sälja det vidare.

KONTROLL

TRADITIONELL
EKONOMI-
STYRNING

”EMPOWERMENT”

MODERN
VERKSAMHETS-

STYRNING



23

Den moderna verksamhetsstyrningen ambition är i korthet att utveckla en vertikal orienterad

ekonomistyrning till en horisontellt orienterad verksamhetsstyrning. Detta innebär att man

inte längre ser företagets verksamhet som hierarkisk med cheferna på topp och de anställda

längst ner och att informationen inte bara löper uppifrån och nedåt. Det talas numera om ett

värde. Värde för kunden och ett värde för företaget och att information flödar fritt genom

organisationen. (Lindvall, 2001, s.58)
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4. EMPIRI

I detta kapitel presenterar vi företaget. En presentation av deras verktyg samt en presentation

av det insamlade empiriska materialet från vår enkät, våra intervjuer och till sist vår

observation. Materialet utgör sedan grunden i studiens analys och slutsats.

4.1 FÖRETAGETS ORGANISATION

Företaget har en starkt hierarkisk organisation och utmärks av en hård styrning från

huvudbolaget, vilket innebär att de inte har någon större möjlighet att påverka styrningen av

den enskilda verksamheten. Man inriktar sig på att tillhandahålla samma kvalitet och har

samma krav på alla sina avdelningar, oavsett var i världen de finns. Alla styrmedel är

framtagna centralt och alla delar av organisationen mäts och har sina egna specifika krav att

leva upp till.

4.1.1 ORGANISATIONSSCHEMA

Nedan visas en bild av företagets organisation, hela koncernen är huvudkärnan, under sig

kommer platschefen och fyra andra avledningar, under platschefen kommer resterande delen

av kontoret.

[Figur 3]
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4.1.2 FÖRETAGETS FRÄMSTA VERKTYG FÖR KVALITETSSÄKRING

Verktyget är ett processtyrningsprogram som är framtaget för att säkerställa att alla ärenden

behandlas på samma sätt, enligt samma regler, riktlinjer och avtal. Att alla agenter och

teamledare arbetar på samma vis. I programmet finns regler för hur arbetet skall utföras och

hur det ska se ut på arbetsplatserna, hur lokalerna skall se ut. Till exempel skall alla agenter

och teamledare sitta tillsammans i ett enda stort rum. Att teamledaren sitter tillsammans med

sina agenter innebär att de alltid är tillgängliga.

Det finns budget och prognoser för varje dag som tas fram centralt över förväntade antal

samtal och i dessa tas hänsyn till i stort sett allt som kan påverka samtalsfrekvensen.

Förändringar i utbudet, lunchraster för klienterna, vilka tider på dagen det ringer mer, eller

förväntade färre samtal vid till exempel Hockey-VM och liknande. Detta uppdateras löpande

under dagen så att de direkt kan se hur resultatet för dagen ser ut, hur stora kostnaderna varit,

hur många samtal som kommit in och om de gjort någon vinst eller inte. De själva säger ”man

mäter allt” och ”alla”. Från agenten nere på golvet till högste chefen. Alla ansvarar för sitt

jobb och får stå till svars inför närmaste chef i hierarkin, liksom all styrning och feedback

kommer från närmaste chef.

Teamledaren medlyssnar också ett visst antal samtal för varje agent, varje månad. Både utan

och med dennes vetskap. Teamledaren ser med hjälp av programmet direkt om någon behöver

hjälp men något område, till exempel om ärendetiderna är för långa. Personalen kontrolleras

även av den centrala kvalitetsgruppen. De medlyssnar ett visst antal samtal varje vecka, de har

också övervakning på telefonköerna. Den centrala kvalitetsgruppen är placerad i mitten av

lokalen och de sitter i ett båtliknande kontorslandskap.

Teamledaren lägger varje dag upp sitt schema i programmet och justerar detta vid behov. De

har som riktlinje att 80 % skall tillbringas på golvet som stöd för agenterna och resterande

skall gå till administrativa arbetsuppgifter.
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4.1.3 VERKTYG FÖR SAMMANSTÄLLNING

Företaget har ett verktyg som hjälper till att sammanställa alla siffror. Agenterna mäts

dagligen, hur snabbt inkommande samtal besvaras, hur lång tid ärenden tar, raster, lunch,

frånvaro. Detta verktyg är något som beaktas när det gäller löneförhöjningar, möjlighet till

mer ansvar och utbildningar. Siffrorna ges dag för dag i ett scorecard så det alltid är aktuella

siffror och underlättar förmågan att förbättra, vilket kan vara en positiv extra ”push”; men det

kan även vara till en nackdel då detta kan pressa de anställda och framkalla mer stress.

Hela arbetsdagen för de anställda är schemalagd. De kan inte själva bestämma när de får ta

lunch eller rast då ett visst antal måste vara aktiva i produktionen hela tiden. Varje dag gör

teamledaren en runda bland sina agenter där han ger dem ett scorecard från tidigare dag,

teamledaren och agenten går sedan igenom detta scorecard och skall då ta upp saker som kan

förbättras och även försöka att lyfta fram prestationer som de gjort bra. Detta gör att agenterna

får snabb feedback på sitt arbete. (Bilaga 5)

4.1.4 INTRANÄT

Företaget har ett globalt intranät som möjliggör utbyte av information. Det är en online-miljö

för alla medlemmar i detta företag runt om i världen, skapad för att utbyta information,

riktmärken och för att utbyta dokument. Det huvudsakliga målet är att säkerställa rätt flöde av

information inom gruppen, med rätt timing; att dra nytta av alla ansträngningar inom gruppen.

Det tillåter människor att snabbt dela information med andra länder och därmed föra de olika

kontoren närmare varandra och öka företagets kapacitet. Dessutom finns ett internt intranät

som tillhandahåller information som rör enbart kontoret på orten. Detta system är lämpligt för

chefer att snabbt få ut viktig information till sina anställda.
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4.2 ENKÄTER TILL DE ANSTÄLLDA

Vi skickade ut enkäter via mejl till 83 personer inom företaget och har fått in totalt 75 svar på

vår enkät. Dessa svar sammanställs här nedan. Enkäterna grundar sig på svaren över hur de

anställda ser på företagets kultur.

Enligt enkäten beror stress på arbetskraven som de anställda har; de anser att det är stressigt

på arbetsplatsen men det är samtidigt inte något som är väldigt utmärkande. De tycker att

beslut fattas i grupp. Det som anses som viktigast i arbetet är att prestationen utförs och

personalen anser att det läggs mindre betydelse på hur personalen mår. Personalen tycker att

de kommer i andra hand och att detta beror på att företaget riktar mer in sig på att prestationen

blir utförd. Det råder en positiv syn på de nyanställda i företaget, de nyanställda passar lätt in.

Personalen anser även att alla passar in på företaget; det är inte enbart en viss typ av

människor som passar in utan alla kan lära sig att prata i telefonen.

Mycket styrd av regler som personal, inte mycket fria händer. Det har bildats egna

grupperingar utöver de grupperingar som cheferna har tillsatt. Det är vanligt med

grupperingar. Personalen anser att man är öppna mot varandra och hälsar på varandra när man

möter varandra i exempelvis korridoren. (Bilaga 3)

4.3 INTERVJUER MED LEDNINGEN

Vi har intervjuat tre stycken personer med olika befattningar inom företaget. Intervjuerna

grundar sig på vad ledningen anser att de har för kultur. Dessa intervjuer gjordes som vi har

nämnt tidigare halvstrukturerat med en del klara frågor som vi sedan ledde in

intervjupersonerna med för att komma in på samma område. Eftersom vi frågade likartade

frågor till varje intervjuperson har vi kommit fram till ett gemensamt svar som gäller för

samtliga intervju och som nedan presenteras efter olika teman. (Bilaga 1)

4.3.1 ARBETSKRAV

Företaget anser att stress är något som finns inom telekombranschen; det är något som hör till

detta arbete och inte något som är speciellt eller unikt mer eller mindre för just denna

arbetsplats. Företaget har en uppfattning att det ska vara stressigt i denna bransch. Det finns

olika typer av stress på arbetsplatsen men det är en positiv stress som alltid kommer att finns

här. Ledningen anser att lika regler gäller för alla i personalen, det är viktigt med regler och

det anses även där att det är något som måste finnas i en bransch där det finns över 400
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stycken anställda, som det gör i detta företag. Man anser att det är viktigt att inte glömma bort

att det är individer som man jobbar med, är det ett undantag som gäller så är det något som

kan ordnas.

Om inte regler följs blir det en tillsägelse direkt, personligen. De som är osäker på reglerna

kan läsa dessa på intranätet. Det är viktigt att reglerna finns lättillgängliga. En regel som finns

är ringa varje dag när man är sjuk; det räcker inte att ringa vecka för att vecka och säga att

man blir hemma; man förväntas dagligen ha kontakt med sin teamledare. Detta för att det ska

vara svårare att dölja om man simulerar. Denna regel används som ett verktyg. (Bilaga 1)

4.3.2 BESLUTFATTANDE

Ledningen vill att beslut fattas i grupp, om det är ett beslut som rör dig själv, ska du få vara

med och bestämma. Det är mer fördelar än nackdelar med att fattat beslut i grupp anser

företaget.

Gällande grupperingar anser företaget att det är bättre med grupper, detta för att då oftast ha

rätt person på rätt plats. Detta leder till mer öppenhet och peppning. Grupper fungerar som en

stödfunktion för företaget och anses att lättare att kontrollera varje grupp än varje individ för

sig. (Bilaga 1)

4.3.3 PERSONAL

Ledningen menar att det är stor skillnad i atmosfären på arbetsplatsen om det är nyrekryterade

där. Kulturen ändras och detta märks exempelvis på ljudnivån.

De är medvetna om att inte alla passar in i denna bransch; det ska vara en viss typ av person

som klarar av stress, service och har datorvana för detta jobb. Det är också de kraven som

man har på sina anställda vid anställning. Det är viktigt att kunna släppa samtalen och gå

vidare. Ett exempel är om man har haft ett samtal med en otrevlig kund. Det är då inget som

ska tas personligt utan det hör till jobbet och det gäller det att vara medveten om. Det gäller

därför att vara tuff som person och samtidigt flexibel.

Personalen på företaget har en låg medelålder och en blandad och jämn könsfördelning,

snittåldern ligger på runt 30 år. Det finns ingen klädkod utan det är hel och ren som gäller.

Det är många som har företaget som sitt första jobb direkt efter gymnasiet.

Rekryteringsprocessen sker genom att företaget har kontakt med arbetsförmedlingen och har

informationsträffar om företaget där; med hjälp av en rekryteringsansvarig och får en bild av



29

företaget. Det är viktigt att ifrån början får rätt bild av företaget. Efter denna fas fås ett mejl

om personen blir kallad till intervju. Det är i nästa steg ett test som innehåller bland annat

datorvana och språkkunskaper, exempelvis ska det behärskas engelska och svenska. Klaras

testet går man vidare i nästa steg och har en möjlighet att få en tjänst. Flera personer tas in åt

gången. Under sommartid och semester är kvoterna väldigt stora.

Personalomsättningen är i dagsläget hög hos företaget, detta beror på att det är en låg

medelålder hos personalen som gärna börjar studera och söker sig till andra jobb. Företaget

har under en tid haft en del problem med frånvaro och sjukfrånvaro; därför som de har infört

systemet att ringa varje dag då man är sjuk, för att på något sätt försöka att minska denna

frånvaro. De intervjuade nämner också att de ser ett samband med frånvaro på måndagar och

fredagar. . . Här kommer det också in en del på maktstrukturen; agenterna är de som är sist i

”maktpyramiden” och vet inte hur mycket de tillför företaget. (Bilaga 1)

4.3.4 KULTUREN

Det som ledningen anser utmärka företagskulturen på detta företag är medarbetarna samt

spontanitet och öppenhet. Det är kul, det är fokus, målfokuserat, högt tempo, ensamjobb i

grupp, ordning och reda och sist nämns det coachning. Kulturen märks genom att den är

avslappad, bra stämning och att det är högt tempo. Poängterar också att kulturen på

arbetsplatsen beror på kö situationen, om det är lång kö och man har mycket att göra märks

det klart och tydligt, det är då mycket fokus och koncentration sig på arbetet. När det istället

är lugnare och mer avslappnat passar de på att koncentrera sig på coachning och peppning;

detta är något som inte hinns med när det är lång kö. Ljudnivån och tempot är då mer

avslappnat och lugnare.

De intervjuade anser även att företaget ska kunna se att det är ordning och reda på företaget.

De håller med om att företaget har sedan det startade ett dåligt rykte; detta anses bero på den

relativt höga personalomsättningen; detta eftersom de anställda vanligen hade detta som första

jobb och inte riktigt visste vad det innebar och därmed inte trivdes; många förknippar

företaget med något som det inte är. Detta rykte ligger kvar sedan företagets start för många år

sedan; ledningen anser själva att detta rykte nu inte stämmer in på företaget.

När vi frågade vilken kultur som företaget ville ha påpekar de att de vill att alla ska trivas,

anställda som kunder; det viktigt med en balans mellan dessa. Inte väger över mer till det ena

eller det andra. Det är därför även viktigt med denna balans gentemot kunderna. Det ska inte
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vara någon skillnad på när kunderna ringer och inte. En strukturerad och trygg vardag som

anges av en positiv arbetsplats; det är viktigt att ha roligt på jobbet och det ska vara kul att gå

dit. Det ska kännas bra för alla. (Bilaga 1)
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4.4 OBSERVATION FRÅN EN UTOMSTÅENDES PERSPEKTIV

Vi avslutade vår empiriska undersökning med att själva vara på plats på företaget för en dag

och själva skapa oss en uppfattning utifrån vad de anställda tyckte; utifrån hur ledningen ville

ha det och slutligen jämföra dessa och ställa dem mot varandra för att kunna svara på frågan,

hur det egentligen är, enligt vår uppfattning.

Dagen började med att vi checkade in oss i entrén; vi var på plats tidigt på morgonen för att

inte gå miste om något under dagen. Vi blev snabbt välkomnade och de hade fått information

om vilka vi var och var insatta i ämnet, efter en minut kom vår kontaktperson med ett leende

på läpparna och hälsade oss välkommen. Vi fick en snabb genomgång över hur företaget var

uppbyggt för att vi snabbt skulle kunna röra oss i deras lokaler. Viktigt att påpeka var att vi

under hela vistelsen hade ett kort som det stod besökare på som hängde runt vår hals samtidigt

som vi också fick information om att företaget hade lagt upp information till personalen på sitt

intranät att det skulle komma två personer ifrån högskolan för att vistas i lokalerna. Vi tog oss

vidare till den stora lokalen som låg i byggnaden bredvid.

Våra första timmar på arbetsplatsen spenderade vi i lunchrummet. Folk går och kommer,

oftast ensamma för att ta en snabb rast på cirka tio minuter innehållande en kopp kaffe och en

frukt. Vi märker ganska snart att personalen inte hälsar på oss eller bryr sig om oss särskilt

mycket. Däremot verkar det som att de tillviss del hälsar på varandra. I lunchrummet är det

enkelt och fräscht. Vi tycker att det utmärks som ordning och reda, det vi reagerar över är hur

några platser som finns gentemot att vi vet att det är 400 anställda som jobbar där. Det är cirka

20 sittplatser med två långbord. Ganska snabbt sätter de sig och äter upp sin lunch. Tänkvärt

är att det är en stor TV som är på högvolym som hörs över hela matrummet och verkar vara

på hela dagarna. Klockan tickar på och det närmar sig lunchtid. Medarbetarna kommer och

går hur som helst. Efter ett tag kommer många personer ut ur ett rum där det står utbildning på

dörren; de slår sig ner i lunchrummet och stämningen är ganska lugn och stel, det märks att de

är nya. En bit ifrån oss sätter sig fyra stycken tjejer och börjar prata, de hör till de nyanställda

som har jobbat på företaget i cirka en månad. De börjar prata om sommaren och hur de har

tänkt jobba i sommar. Tjejerna nämner att de ska söka jobb på annat håll för att slippa pendla

hit hela sommaren, samtidigt som de hellre jobbar på ett annat ställe än här. Det diskuteras

andra jobbmöjligheter och eventuell studieuppföljning som ett bättre alternativ än detta.

Vi tycker att vi har fått veta vad vi behöver ifrån lunchrummet och går istället mot det stora

öppna kontorslandskapet. Utanför finns möjlighet att lämna sina ytterkläder i ett enkelt
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kappsystem. Vi märker snabbt vilka som är nyanställda och de mer erfarna; vi får en känsla av

att de har delat upp halva rummet på detta sätt. Agenterna sitter tätt på rader med ungefär fem

platser på varje rad och här infinner sig en avslappnad stämning och det är inte alls många

som har en konversation i telefon; agenterna pratar med sin bordsgranne och har sitt headset

på sig.

Vi tycker att denna lokal känns som en tomteverkstad, visserligen är det bra luft och

någorlunda stolar men dock inte anpassade. Det är rent med väldigt opersonligt. Ett ytterst

litet skrivbord med inga personliga saker på, det känns som en löpande bandet princip. Mitt i

lokalen är det ett slags upphöjande rund båt, där sitter en del av ledningen som medlyssnar på

samtal, och övriga högre uppsatta, väl synbara och utpekade. Vi ser inga kötider eller något

sådant men det finns skärmar här och där; dessa är dock inte påslagna. Personalen får bara

hjälp när de frågar efter det, man får inte hjälp i förebyggande syfte. Vi uppfattar också att det

enbart verkar vara att de coachar de nyanställda medan de erfarna, som vi påpekade tidigare,

får fråga själva.

Alla människor som vi ser i denna lokal, runt 160 personer, verkar vara runt 20-30 år. Vi ser

en väldigt ung skara med både tjejer och killar som utmärker sig av jeans och t-shirt för

killarna och strumpbyxor och tunika för tjejerna. Det finns små, öppna bås i varje hörn av den

stora lokalen; vi förstår snabbt att det är där som man håller sina samtal agent och teamledare;

relativt öppet förs samtal mellan teamledare och agent; går man förbi hör man hela samtalet,

vilket vi gjorde vid vår observation

Det är ingen som frågar vilka vi är eller bryr sig om oss speciellt mycket, utan vi får gå runt

som vi vill. Vi ser regler uppskrivna överallt på dörrar och väggar. Längst ner i rummet är

lunchrum nummer två som ser exakt lika ut som det första rummet vi befann oss i; här sitter

det få utspridda personer.

Vi känner oss nöjda och går vidare till hus nummer två; här är det tomma platser och väldigt

tomma lokaler; skärmarna är igång och kötider visas. Det är lugnt och tyst. Det är cirka 30

personer i denna lokal som sitter avsides och tyst jämfört med den stora lokalen. Även här är

det en enkel, opersonlig inredning. Klart är att man observerar nyanställda väl, det märks att

det är mycket regler; det visas i inredningen då man har satt upp utskrivna regler öppet i

lokalerna. Det är en enkel och vardaglig atmosfär, man sitter grupperade och hör precis vad

grannen konverserar om.
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Vi får ingen upplysning om hur man kan besöka ledningen. Vi ser ingen speciell ”typ” av

människor genom att studera dem, däremot ser vi som sagt en ung personalskara. Stämningen

verkar alldaglig och vi ser inget direkt högt tempo; man tar sin mat äter den, sätter sig sedan

och jobbar med sin sak. Vi anser oss klara och checkar ut i receptionen och lämnar åter våra

besökskort. Därmed är vår observation avslutad. (Bilaga 4)
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5. ANALYS

I detta kapitel kopplar vi samman teori med empiri. Vi förklarar vår analys för att slutligen ge

en värdering av företagets företagskultur.

5.1 SVAGA OCH STARKA KULTURER

Vi anser att företaget har en stark kultur. Företaget arbetar som vi nämnt tidigare efter samma

regler för alla, de har klara och tydliga regler och vill att alla ska behandlas lika. Intranätet

används för att täcka upp detta. Företaget har inarbetade normer över vad som gäller och

regler över allt. Det är hårt och toppstyrt, det vill säga styrt från toppen och neråt. Därför

anser vi att företaget har en stark kultur. En stark kultur brukar förknippas med något bra.

(Lindvall, 2001, s.19)

Samtidigt är det intressant att påpeka att de anställda anser att vem som helst passar in här,

medan ledningen inte anser att vem som helst passar in. Detta är något som måste klargöras;

det ska vara mer speciellt att börja jobba här. Det är inget som en arbetssökande ska välja i

sista hand.

Samma sak gäller också att likadan service och kvalitet ska ges kunderna, där är det återigen

tänkt på att skapa en stark kultur, om vi där jämför med McDonald’s där alla hamburgare ska

smaka lika oavsett vilket Mc Donalds man besöker. Så har även företaget vi studerat tänkt till.

Man säger i intervjuerna att de ska få ut samma likartade kvalitet till alla kunder, oavsett vem

som ringer och vem som de ringer till. Man bildar grupper för att se till att det alltid finns rätt

kometens på rätt plats, alltså en samlad men samtidigt blandad kunskap.
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5.2 ÖPPNA OCH DOLDA NORMER

Öppna och dolda normer handlar om beteenderegler, såsom klädkod som inte direkt finns i

företaget, utan man klär sig helt och rent. En sorts dold norm som vi har kommit fram till att

företagets sätt att agera när det är nyanställda i lokalerna; det märks och syns och det är

företagets så kallade dolda normer; det är inget som står nedskrivet men det är något som vi

tänker på och ha lagt märke till.

Tempot märks och stressen vid långa telefonköer; det är en slags norm som företaget också

har och visar hur de beter sig på ett visst sätt. Vi har också funderat över om det dåliga rykte

som cirkulerar, och som de tillsammans har skapat i företaget; det är nedskriven regel som

företaget använder sig av.

5.3 INTERN MARKNADSFÖRING

Intern marknadsföring handlar om att de anställda måste tro på företagets image och tjänster

först innan de når ut till kunden på bästa sätt. De anställda ska få en känsla för företaget. Detta

är något som vi anser att företaget utesluter i sitt arbete. Även här kopplar vi till det rykte som

cirkulerar; den interna marknadsföringen kan inte fungera om det cirkulerar ett dåligt rykte

ifrån de anställda och även ifrån de anställda som en gång i tiden har jobbat på företaget.

Vi föreställer oss att det handlar om att företaget är för upptaget med kundsituationen att de

åter igen lägger personalen åt sidan., en koppling till det är svaren ifrån medarbetarna. De

ansåg att företaget riktar in sig mer på prestationen än själva personalen. Detta medan

ledningen/företaget själva säger sig vilja ha en perfekt balans mellan kunderna och

personalen. Detta är alltså inget som fungerar om vi utgår ifrån de anställda och dessa är

betydligt fler än de vi frågat i ledningen så därför anser vi med goda skäl att detta stämmer. Vi

anser att den interna marknadsföringen inte verkar fungera nu och det kommer den inte att

göra i framtiden heller om personalen känner att de kommer i andra hand.

Ett till exempel som styrker vårt resonemang är utifrån vår observation där tjejerna i soffan

som var nyanställda från cirka en månad tillbaka satt och diskuterade sommaren med jobb och

studier. Det var ingen av dessa hade en tanke på att stanna längre än sommaren. Redan som

nyanställd börjar man fundera över vad som händer härnäst. Vi anser att det är något som

avlägsnats ifrån början, kanske till och med i rekryteringsprocessen.



36

5.4 MASLOWS BEHOVSTRAPPA

En annan modell som vi menar väl passar in på vår studie är Maslows behovstrappa. Denna

trappa illustrerar människans grundläggande behov och visar att man behöver såväl

gemenskap, uppskattning som självförverkligande.

Detta kopplar vi till sjukfrånvaron och själva idén om att medarbetarna ska ringa och anmäla

sig sjuka varje dag; detta för att minska sjukfrånvaron. Vi anser sig att det är något som har

hjälpt, och vi anser att detta på något sätt handlar om bristande tillit, ska cheferna behöva

införa ett system där personalen ringer varje dag och meddelar att de är sjuka för att frånvaron

är hög? Vi anser att det grundar sig på något större, något mer betydande. Vi anser att det är

något som saknas; det kanske är bristande tillit till de anställda.

Maslow anser att för att en människa ska känna sig nöjd med sig själv måste människan få

vissa krav uppfyllda. De yttersta grundläggande kraven är ingenting som vi anser att företaget

kan påverka varje person till, utan det är något som man själva för att skapa och se till att det

finns. Vi vill istället lägga vikten på gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Vår

uppfattning är att agenterna som är längst ner i organisationen inte förstår hur mycket de

behövs, saknas självförverkligande, eller i alla fall behöver de mer av det, anser vi.

Gemenskapen försöker företaget skapa genom att bilda grupper vilket är bra, förhoppningsvis

trivs alla i sin grupp och om man inte gör det så säger man väl det till sin teamledare. Men

företaget behöver ta ställning till uppskattningen och självutveckling mer. Detta tror vi är

något som i sin tur kommer att påverka företaget positivt.

Även här kommer man in på att de anställda anser att företaget tycker att prestationen är

viktigare än personalen; detta är något som företaget måste arbeta med. Vi kan även koppla en

del till arbetsmiljön som vi lade märke till under vår observation; vi anser att även detta är

något som ledningen kan jobba med för att personalen ska trivas bättre och känna att här hör

jag hemma, detta är min plats.
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5.5 TRADITIONELL EKONOMISTYRNING VS MODERN

VERKSAMHETSSTYRNING

Vi anser att företaget jobbar efter den traditionella styrningen eftersom det är starkt

hierarkiskt, vilket man kan utläsa utifrån organisationsschemat.

Det är chefen som styr och de anställda som utför, agenterna är de som ses som minst värda.

Men vad skulle fungera utan agenterna? Vet de anställda om hur mycket de betyder för

företaget? Troligtvis inte. Detta är något som vi reflekterade över när vi observerade var den

så kallade båten som fanns i mitten av lokalen där ledningen satt. Visst är det bra att de syns

men samtidigt blev det klart att man som agent hade sin lilla, lilla plats med sin dator och en

liten stol. En tydlig klar skillnad märktes mellan dessa.

Vi kopplar även till stressen och företagets syn på stress och regler, inställd på att ett företag i

telekombranschen måste ha det stressigt och att företaget måste vara styrd av regler. Som

försvar kommer de med att det är något som finns hos alla företag inom denna bransch. Detta

istället för att fundera över hur det egentligen är och borde vara. Det är mer som löpande

bandets princip än som den moderna verksamhetsstyrningen som har insett att personalen

behöver uppfylla sina behov för att i sin tur kunna prestera ett sådant bra arbete som möjligt;

detta finner vi vara ett stort problem för företaget.
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6. SLUTSATS

I detta kapitel presenterar vi förslag på lämpliga förändringar för företaget och diskuterar

vilken inverkan detta kan ha. Slutsatserna behandlas med utgångspunkt i arbetets frågeställning

och syfte.

6.1 VÅR SLUTSATS

Vi har nu studerat företaget en tid och försökt att sätta oss in i dess organisation för att få en

förståelse hur företaget fungerar, så att vi kan skapa en sann bild över hur verkligheten och

vardagen ser ut på företaget. Vi har i vår analys kommit fram till att det finns brister i

företagets kultur. Här nedan en kommer en kort sammanfattning över problemen i punktform.

 Stark kultur som förknippas med något dåligt

 Olika uppfattningar om vilken sorts människa som passar in för arbetet

 Trenden med sjukfrånvaro och dåligt rykte

 Fokus hellre på lönsamheten än personalen

 Bristande uppskattning samt personlig utveckling

Dessa punkter ser vi som dominerande och som något som vi menar att vi skulle vilja ändra

på om vi var i ledande roller på detta företag. Vi har kommit fram till att det är en företeelse

som vi anser ligga till grund för alla dessa brister. Vi anser att det är företagets rykte och som

har sin verkliga början redan i företagets egen rekryteringsprocess.

Företagets rykte har sedan länge varit dåligt och vi har under arbetets gång märkt att detta är

något som företaget påverkas av på många plan. Om vi börjar med företagets kultur, den

förknippas som dålig på grund av regler och arbetskraven som vi nämnt tidigare i vår analys

del. Vi förmodar att detta är något som framkommit dels för att de sökande har för låga

förväntningar; redan när de pratar med sina vänner om företaget och eftersom det finns ett

dåligt rykte får personalen en dålig början. När det sedan är dags för rekryteringsprocessen

anser vi att det inte har klargjorts ifrån början av företaget vad de hade för krav på den

sökande och vilka kvalifikationer den sökande bör ha för detta jobb. De sökande trodde som

de övriga i personalen att vem som helst passar in för detta jobb. Den som sedan får jobbet

och börjar inser relativt snart att det kanske inte var som denne tänkt sig. Det var inte alls
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något avslappnat jobb där man fick göra lite som man ville och bara svara i telefonen; utan det

var ett jobb fyllt av stressande kötider och arbetskrav.

Vi anser att det är härifrån det kommer att personalen anser att alla passar in fast att ledningen

själva anser att företaget jobbar efter ett visst sätt. Det passar inte alla människor, de som

slutat på företaget har troligen börjat sprida detta dåliga rykte. De slutade alltså egentligen inte

för att företaget hade för höga krav, utan för att de som personer inte passade in på just detta

jobb.

De personer som fortfarande jobbar kvar på företaget och som inte trivs samt de som

fortfarande anser att det är för stressigt och att det är för höga arbetskrav; de är de som har en

negativ ton. Vi anser att det är dem som har en hög sjukfrånvaro men jobbar kvar på grund av

lönen. Detta anser vi är personer som inte passar in på företaget och därmed kommer de inte

till botten med detta dåliga rykte utan det fortsätter spridas. De som istället har jobbat på

arbetsplatsen i minst fyra år är istället de människorna som vi anser passar för företaget. De

besitter de kvalifikationer som tjänsten kräver, trivs bra med sitt jobb och det är dessa

personer som verkligen är kärnan i företaget och gör att ryktet inte är värre..

Vi anser att vi efter denna slutsats har tillräckligt med underlag för att kunna påstå att det är

företagets dåliga rykte som är själva akilleshälen för hela företaget. Ryktet ligger till stor

grund för en bristande rekryteringsprocess. Vi anser att företaget måste vara mycket tydligare

och att gå ut med rätt information ifrån början med hur det ser ut på denna arbetsplats, kom

med dagsfärska exempel och varför inte ta med en agent som berättar hur det går till. Visa

upp ett schema och verkligen göra klart att alla inte passar in för detta jobb; trivs

medarbetarna inte och slutar så är det inte företagets fel. Företaget har varit tydligt inför oss

att det är en stressig bransch och att det ställs mycket krav; detta uppfattar vi då som något

som företaget inte vill ändra på, men ett tydligare budskap från början är vår

rekommendation. Vi anser att företaget måste lägga om rekryteringsprocessen helt och hållet.

Vi anser att företaget skulle behöva börja om från början och verkligen gå ut med rätt

information och ha lika klara regler som rekryteringsprocesser. Att göra en nystart för hela

företaget vet vi är ekonomiskt orimligt, men att lägga om rekryteringsprocessen däremot är

rimligt.

För att personalen ska kunna känna sig mer delaktig bör man en gång i veckan inbjuda till ett

möte med personalen och de berörda cheferna. Detta ska hållas som ett slags
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informationsmöte där man berättar om vad som händer en vecka framåt och även går igenom

veckan som varit, ska här kunna ställa frågor direkt till cheferna. Detta möte anser vi även

kommer att minska företagets interna ryktesspridning, att den anställde kommer kunna veta

lika mycket om företagets idéer och mål som cheferna. Detta möte ska även vara tillför att

komma med egna förslag på vad som redan nu är bra men självklart även vad som kan ändras

på. Detta föreställer vi oss kommer att göra att personalen känner sig mer delaktig i företagets

vardag; men det gäller då att ledningen tar seriöst på vad personalen har att säga och sedan

även gör något åt det.

Om vi återgår till vår huvudrubrik på första sidan av arbetet och vårt syfte med vår studie;

”Ortens största arbetsgivare, behövs det en förändring?

Ja, vi har med denna studie kommit fram till att enligt vår slutsats så behövs det för företagets

bästa. Vi tycker att vi har fått en djupare förståelse av företagskulturens inverkan på det

dagliga arbetet. Vi anser dessutom att vi har kunnat bidra med något konkret som kan hjälpa

företaget i dess framtida utveckling och samtidigt har vi fått djupare kunskaper inom

företagskulturens värld.

6.2 VIDARE STUDIER

Förslag till vidare studier med detta arbete är att söka en tjänst på företaget; detta för att få en

inblick i rekryteringsprocessen. Denna vidare studie skulle kunna ge det en inblick i hur det

egentligen är utifrån en anställds perspektiv. Dessa kunskaper kan i sin tur eventuellt bidra till

något konkret som kan hjälpa företaget i deras framtida utveckling och samtidigt ge oss

djupare kunskaper inom företagskulturens värld.

Ett annat förslag är att gå vidare och dela upp studien i de som trivs och de som inte gör det.

Vi har i vår studie dragit slutsatsen som vi anser är övervägande för hela personalen. Vi tycker

därför om mer tid fanns att även kunde ta till sig detta, för att verkligen gå in på djupet och

ställa sidorna mot varandra.

Ett annat förslag till vidare studier är hur företagets interna marknadsföring borde se ut för att

råda bot på det dåliga ryktet; vilken typ av extern marknadsföring som behövs för att öka

företagets image och helhetsbild för att inte längre ha ett dåligt rykte.
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8. BILDFÖRTECKNING

Figur 1, Maslows behovstrappa:

http://www.jonasekstrom.se/foretagande/demo/kapitel/A1/kapitelutskrift.htm 2012-05-17 Kl.
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Figur 2, Ekonomistyrning vs Modern verksamhetsstyrning;

Lindvall, J., (2001), Verksamhetsstyrning från traditionell ekonomistyrning till modern

verksamhetsstyrning, 1. Uppl., Studentlitteratur

Figur 3, Företagets organisationsschema:

Denna är från företagets interna material
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9. BILAGOR

9.1 BILAGA 1- INTERVJU SAMMANSTÄLLNING

Person 1 Person 2 Person 3
Antal år Maj 2011 teamledare

Feb 2012 rekryterare
Okt 2008 teamledare Maj 2007 agent

Maj 2008 teamledare
Tre slagorden för
företagskulturen

Fokus, kul, coachning Målfokuserat, högt
tempo, ensam jobb i
grupp

Flexibel,
målfokuserat, ordning
och reda

Vad är
företagskultur
för dig?

Medarbetare,
umgänge, spontant,
öppenhet

---------------------- Vad som händer på
företaget innanför
skalet

Hur märks
kulturen på
denna
arbetsplats?

Avslappnat, stämning
beror på kö situation
Mycket att göra=
fokus
Lugnare= avslappnat
Märks på ljudnivån
Lugnt tempo: innebär
coachning och vise
versa

Högt tempo,
mätningar

Beror på
nyanställningen, olika
kultur beroende på
vart i rekryteringen
man befinner sig, man
kan se ordning och
reda (stora lokaler)

Vilka krav eller
hur ska man
vara för att
jobba här?

Serviceinriktad,
engelska, datorvana

Stresstålig, kunna
släppa
samtal(otrevliga
kunder)
Tuff

Servicemedveten,
teknikintresserad,
datorvana, flexibel

Hur tycker du
besluts ska
fattas?

Beroende på (delas
upp)

Mindre beslut= grupp
Berör det dig=
delaktig i beslut

Grupp eftersom det
har mer fördelar än
nackdelar

Vad anser du om
stress, vad finns
det för stress
här?

Olika typer av stress,
ingen dålig stress

Stress finns alltid det
hör till jobbet,
grönt/rött

Positiv stress

Säga hej till
varandra på
arbetsplatsen?

Viktigt Viktigt Viktigt

Vad tycker du
om
grupperingar?

---------------------- Bättre med grupp,
alltid rätt person på
rätt plats, öppenhet,
peppning, fungerar
som en stödfunktion
till teamledaren

Stödfunktion, lättare
att hålla koll om man
sitter i grupper.
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Vad är dina
åsikter om
regler? Är det
viktigt? Ge
exempel, vad
händer om man
inte följer dessa?

Samma lika, alla ska
ha samma möjlighet,
exempel= ringer om
man är sjuk varje
dag= svårare att dölja,
detta används som ett
verktyg, tillsägelse om
man inte följer
reglerna

Viktigt överlag, inte
bara på denna
arbetsplats, på
intranätet finns alla
regler, komma ihåg att
det är individer man
jobbar med, mål och
siffror, följer man inte
reglerna så finns det
alltid undantag

Klara och tydliga
regler, policyn är till
för kunderna (kläder)
Hel och ren, gäller det
Företaget = tillsägelse
I samband med
övriga= straff

Vilken
företagskultur
vill du ha på
denna
arbetsplats?

Alla ska trivas,
anställda som kunder,
balans mellan dessa,
samma till alla kunder
när det gäller kvalitet.

Strukturerat, trygg, Positiv arbetsplats,
roligt på jobbet, det
ska kännas bra för
alla.

Vår kommentar Det som kan förbättras
är: I och med
företagets rykte så vill
man börja om ifrån
början för att nollställa
detta rykte, lägre
sjukfrånvaro

Kan sjukfrånvaron ha
att koppling att de
anställda är unga?
Företaget ansåg att
personalomsättningen
berodde bland annat
på andra studier osv.
vad betyder företaget
egentligen för orten?
För att få bort detta
rykte så är det viktigt
att man visar att man
är viktig då man har
450 anställda, vad
skulle det betyda om
företaget försvann?

Det som kan förbättras
är: Kommunikationer
med direkt kontakt,
sluta skriva mejl och
ta det direkt istället =
mindre missförstånd
och klarare direktiv

Ta bort gamla vanor,
till exempel att man
mejlar mindre då
mejlandet orsakar
missförstånd och inte
ger någon attityd eller
något uttryck, mest
yngre= klarar man av
kraven att vara
stresstålig, släppa
samtal och vara tuff?

Det som kan förbättras
är: Allt ska kännas
bra, ändra beteende/
inställning till jobbet

Olika mellan
projekten,
avdelningar, ännu
tydligare samhörighet
skulle kanske öka
tilliten, behöver det
vara så stor skillnader
mellan avdelningarna?
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9.2 BILAGA 2 – KORT SAMMANFATTNING AV DATA

Stress (PERSONAL OCH STYRNING)
*Företaget: synsätt där man som ett telekomföretag uppfattas som stressigt, stressigt bransch.
Ej specifikt för just detta jobb, man anser alltså att det ska vara stressigt.
*Enkät: Beror på arbetskrav, är stressigt
*vi: behöver det vara stress? Är det bra eller dåligt med stress här?
Regler
*Företaget: samma lika regler för alla, man ska påminnas om att man jobbar med individer
och att undantag finns, policys är tillför kunderna. Viktigt med regler
* Enkät: Styrd av regler* vi: verktyg bl.a. man ska ringa varje dag då man är sjuk för att
försvåra sjukprocessen, men behövs detta? Beror det på en dålig tillit? Känner sig personalen
värdesatt eller är man bara en i mängden? Löpande bandet princip?
Personal eller prestation
*Företaget:
*enkät: prestationen, personalen tycker att de går i andra hand
*vi: behöver detta ändras? Uppmärksamma personalen mer? Litar man sig för mycket på tid
och resultaten än personalen: ja! Problem! Kan kopplas till frånvaro/personalomsättning
Dåligt att företaget uppfattas så av personalen!

Beslut fattas (BESLUTSFATTANDE)
*Företaget: fattas i grupp
*enkät: fattas i grupp
*vi: stämmer överens, ej problem
Grupperingar
*företaget: bildar grupperingar hur man sitter, detta bestäms av teamledaren.
*enkät: det har bildats egna grupperingar
*vi: informella samt formella grupper ta upp lite där. Företaget anser att de bildar grupper
medan personalen inte är helt med där. Bildar de egna grupper? Bra dåligt? Händer det jämt?

Nyanställda (KULTUR)
*företaget: tycker att kulturen ändras beroende på nyanställning osv. man ser en skillnad här.
*Enkät: anser att nyanställda lätt smälter in i företaget
*Vi: företaget ser alltså skillnaden men i enkäten så verkar detta inte vara något problem och
vi anser att personalen enligt enkäten inte tycker att det är något problem med nyanställda.
Smälter lätt in: går smidigt till med nyanställning: duktig på att hantera inmatningsprocessen
med att få in nya med gamla!
Passar in
*företaget: tycker inte att alla passar in, man ska vara stresstålig, serviceinriktad, datorvana
*enkät: anser att alla passar in
*vi: tydliggöra vid rekrytering att alla inte passar in, även göra personalen medveten om detta
då vi fått detta svar som skiljer sig. Företaget ska gå ut så ärligt som möjligt så man vet vad
man ger sig in på ifrån början. Man ska veta krav osv. man måste inse att det är verkligheten
man pratar om.
skämta/säger man hej
*företaget: vill att man gör detta och tycker att det är jätteviktigt, man träffas utanför jobbet
och får en bra stämning där
*Enkät: enligt enkäten så skämtar man med varandra och säger hej till varandra
*vi: inget problem, bra att det fungerar
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9.3 BILAGA 3 – DIAGRAM FRÅN ENKÄTSVAR
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9.4 BILAGA 4 – OBSERVATIONS UNDERLAG

Antal Ja Antal Nej Kommentarer
Nyanställda märks de?
(svara vid dagens slut)

Ja i stora salen. Det är flest
teamledare på första
halvan.

Säger man hej till
varandra?

26 10 Lunchrummet,
eftersom man säkert
hälsat på varandra
redan hälsar man
inte igen.

Säger man hej till oss? 6 30 Lunchrummet, de
som sagt hej, känner
igen oss, frågar inte
vad vi gör här.

Märks det när det är
stressigt?

Nej Fokus på jobbet,
men ingen panik,
man pratar med
bordgrannarna

Coachning Coachning vid
tillförfrågan, känns
som det bara är de
nyanställd som får
coachning.

Sitter man ensam på
rasten?

13 23 Fika = Tillsammans
Äta = Ensam

Vilken stämning känner
man?

Tystnad i
lunchrummet, stora
salen känns som en
tomteverkad, Bra
luft, bra stolar dock
exakt lika stolar för
alla.

Ordning och reda? Rent & opersonligt i
stora salen, ser
endast ut som
dagens skräp
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Personalskara? Hur ser
vi på denna? Ung?
märks det?

Ser endast till yngre
anställda 20-30år

Äldre än 30år är
max 10personer på
hela dagen.

Kläder? Jenas + T-shirt
Strumpbyxor +
Tunika

Övrigt Känns som man är
fundersam vilka vi
är, känns som andra
halvan av den stora
salen är mer erfarna.



50

9.5 BILAGA 5 – SCHEMA FÖR EN AGENT
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9.6 BILAGA 6 – MISSIVBREV

Företagskultur på jobbet

Detta är en undersökning som har för avsikt att studera företagskulturen på Din arbetsplats,
och som utgör den empiriska delen av vårt examensarbete i företagsekonomi. Handledare är
universitetslektor fil dr Lars Ekstrand vid Avdelningen för ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Undersökningen görs helt anonymt. Ingen av oss som arbetar med undersökningen kommer
att veta vem som svarat vad. Ett slumpmässigt urval på 100 personer på Din arbetsplats deltar
i denna undersökning. Vi ber Dig att svara på nedanstående frågor.

På förhand tack för Din medverkan.

Bollnäs i mars 2012

Malin Ström Emmelie Eriksson
Student vid Högskolan i Gävle Student vid Högskolan i Gävle
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9.7 BILAGA 7 – INTERVJU UNDERLAG

Öppning

- Presentera oss, namn, studerar HIG, ekonom, examensarbete,
- Ställa frågor företagskultur här, tid ca 10-20 min, vi kommer att föra anteckningar
- Har ni några frågor, annars börja

- Interljuvarens position: Arbetsuppgifter, påverkan, innebörd, presentation, antal år på
arbetsplatsen,

Diskussion/fri berättelse
- Vad tänker du på när du hör ordet företagskultur?
- Om man inte vet vad det är: Nämn: - livet inom företagets väggar, den kultur man har,

normer, värderingar med mera.
- Vilka kopplingar får du?

- Hur skulle du med tre ord beskriva er företagskultur?

- Hur märker man kulturen här? Ser man den? Känner den? Hör man den?

Frågor rörande enkätunderlaget/ fakta/ information
- Anställda antal? Medelålder? Hur ser personalomsättningen ut här? Hur ofta rekryterar ni?

Hur många per gång?
- Hur går processen till? Vilka krav ställer man på den arbetssökande, passar alla in? (beroende

på vilket svar man får i hög personalomsättning eller inte, diskutera valet av unga respektive
äldre/erfarenhet, har man tänkt på detta vad det kan bero på?) Om det beror på unga och ej
erfarenhet osv.)

- Upplever du stress på denna arbetsplats, varför, hur, vad kan det bero på? Hur skulle du vilja
förändra detta? Eller är det inget som du upplever som utmärkande

- Vad anser du om grupper/grupperingar? Är det bra? Hur tänker ni med placeringen av
grupper? Varför och hur tänker man? Hur delar ni in dessa grupper? Effektivitet?

- Tycker du att det är viktigt att man hälsar på varandra på jobbet?

- Hur vill ni att beslut fattas?

- Är det viktigt att de anställda har klara och tydliga regler? Är det viktigt att man följer dom?
Vad finns det för konsekvenser om man inte följer dessa regler? Varför har man strikta
regler? Om så är.

- Vad vill ni ha för företagskultur? Hur vill ni uppfattas? Utmärkas? Vad skulle du förbättra
om du fick chansen? Tillägga? Kommentarer? Frågor

- Avslut: tacka, vi ska sammanställa resultaten, ni kommer få ta del av arbetet när det är
färdigt. Slut!


