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ABSTRACT 

Titel: Företagskulturens roll – en jämförelse av ett moder- och dotterbolag. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Danielle Hamrin Waldehagen & Sofia Lind 

 

Handledare: Dr. Lars Ekstrand 

 

Datum: 2014 - Juni  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka ett moder- och dotterbolag för att se om de 

har gemensamma eller skilda företagskulturer för att sedan belysa hur företagen 

influerar varandra och hur det påverkar företagens framgång. 
 

Metod: Med bakgrund mot studiens syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod. Vi har utfört intervjuer med respondenter från ett moderbolag och dess 

dotterbolag. Det framkomna materialet har analyserats genom en abduktiv 

analysmetod. 

 

Resultat & slutsats: Vi har i vår studie kommit fram till att det är viktigt att både 

moder- och dotterbolaget har sina separata företagskulturer med sina egna 

grundvärderingar som bygger på kärnan i verksamheten. Även om de har separata 

företagskulturer, kan de uppnå framgång. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Då denna studie har inriktat sig på ett moder- och 

dotterbolag kan det vara av intresse att i framtiden undersöka två dotterbolag som 

har samma moderbolag. Ett annat förslag skulle kunna vara att jämföra ett moder- 

och dotterbolag som befinner sig i en annan bransch. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien sammankopplar tidigare forskning om företagskultur 

med ny forskning om hur företagskulturens roll kan se ut i ett moder- och 

dotterbolag i en förklarande modell. Studien bidrar till en förståelse för hur 

företagskulturen ser ut i dessa företag samt hur de påverkar varandra i denna 

aspekt. 
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ABSTRACT  

Title: The company culture and its impact – a comparison between a parent 

company and a subsidiary.  

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

  

Author: Danielle Hamrin Waldehagen & Sofia Lind 

 

Supervisor: Dr. Lars Ekstrand 

 

Date: 2014 - June 

 

Aim: The purpose of this study is to investigate a parent and subsidiary to see if 

they have common or distinct corporate cultures to then highlight how companies 

influence one another and how it affects business success. 

  

Method: We have chosen to use a qualitative method taken into consideration the 

background to the study's purpose. We conducted interviews with respondents from 

a parent company and its subsidiary. The generated data from the interviews have 

been analyzed by an abductive analysis. 

  

Result & Conclusions: We have in our study concluded that it is important that 

both the parent and the subsidiary has its separate corporate cultures with their own 

basic values, based on the core business. Although they have separate corporate 

cultures, they can achieve success. 

  

Suggestions for future research: Since this study has focused on a parent and a 

subsidiary only, it may be of interest in future to investigate two subsidiaries of the 

same parent company. Another suggestion would be to compare a parent-subsidiary 

located within another industry. 

  

Contribution of the thesis: This study is linking previous research on corporate 

culture with new research on how the company culture might look like in a parent-

subsidiary in an explanatory model. The study contributes to an understanding of 

how the corporate culture impacts within these companies and how they affect each 

other in this aspect. 
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1. Introduktionskapitel 

Detta kapitel innehåller en generell bakgrundsbeskrivning av ämnesområdet företagskultur. 

En problematisering tas upp, som sedan mynnar ut i syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas 

sedan med uppsatsens avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 70-talet myntades begreppet företagskultur. Definitioner av företagskultur varierar i 

sin användning av ett centralt koncept. Det centrala begrepp som används kan omfatta 

ideologier (Harrison, 1972), en sammanhängande uppsättning övertygelser (Baker, 1980), 

grundläggande antaganden (Wilkins, 1983; Schein, 2010; Barney, 1986; Deshpande & 

Webster, 1989; Ke & Wei, 2008), en uppsättning gemensamma kärnvärden (Deal & Kennedy, 

1982; Peters & Waterman, 1982; Barney, 1986; Ke & Wei, 2008) samt viktiga 

överenskommelser (Sathe, 1983). Enligt Nationalencyklopedin innefattar en företagskultur en 

uppsättning idéer, normer och värderingar som kännetecknar ett företag. Vi anser att ett 

företags kultur är ett brett och väldigt intressant ämne då företagskulturen anger riktlinjer för 

handlande och förståelse inom företaget samt påverkar exempelvis kommunikation, 

beslutfattande och sammanhållning. Kronstam (2002) instämmer med detta genom att 

definiera företagskultur som de anställdas sätt att verka i företaget samt det förhållningssätt 

som ledningen utvecklar som det rätta sättet att arbeta i just det företaget. Philipson (2004) tar 

i sin definition av företagskultur upp att den består av värden som utgör en grund för 

företagets agerande utåt, vilket vi är mycket intresserade av då det är det som ses av 

intressenter utifrån och är på många sätt ansiktet utåt för företaget.   

 

Philipson (2004) menar att det inom företagskultur finns normer, värderingar, handlingar och 

attityder och att företagskulturen förklarar vad som är legitimt och tillåtet i företaget. Han 

anser även att företagskultur innefattar de attityder och handlingar som ledare och 

medarbetare uppvisar och utför mot varandra. Det klimat som råder på arbetsplatsen 

återspeglas i företagskulturen, vilket vi anser är en intressepunkt för alla intressenter i och 

omkring företaget, hur företaget mår och vad de behöver jobba med.  Eftersom vi redan från 

början haft ett intresse för företagskulturen och värdegrunden i företag vill vi undersöka detta 

närmare, det finns dock väldigt mycket forskning kring hur företagskultur bidrar till framgång 

och vad en stark kultur leder till. Till en början när man observerade företagskulturen ansågs 
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den ha direkt koppling till ett företags framgång. Även om denna roll har fått mindre 

betydelse för vissa, räknas företagskulturen fortfarande som en viktig faktor i hur attraktivt ett 

företag är för både kunder, anställda och andra intressenter. (Lindblom & Nordin, 2009). 

Philipson (2004) menar att en viktig nyckel för att nå framgång är att ha en tydlig 

företagskultur. Enligt Anthony & Govindarajan (2007) är en viktig ingrediens för att nå ett 

företags uppsatta mål att ha samma normer och värderingar som är manifesterade i företaget. 

Både Kronstam (2002), Krona och Skärvad (1997) anser att företagskulturen är företagets 

själ. När man betraktar ett framgångsrikt företag innebär det inte att man bara behöver se till 

det resultat som presenteras. Att fokusera på gemenskapen som finns, eller bör finnas bland 

de anställda är också angeläget. (Philipson, 2004).  

 

När vi började undersöka detta och kom i kontakt med ett moder- och dotterbolag, väcktes 

vårt intresse för hur dessa företags värderingar och kultur påverkar varandra, om de gör det 

och om det finns några gemensamma drag. Genom att belysa detta ämne vidare kan vi väcka 

ett intresse för fler intressenter att ta reda på hur koncerner är konstruerade då vi anser att 

grunden för att bygga upp ett framgångsrikt företag till stor del ligger i att arbeta med 

företagskulturen. Genom en stark företagskultur kan man bygga ett stabilt företag. Det är 

viktigt att skapa en företagskultur som får medarbetarna att vilja jobba i företaget, känna sig 

hemmastadda samt ha möjlighet att utveckla sig själva och företaget. Företagskulturen måste 

hållas levande för att företaget ska kunna behålla sin attraktionskraft. (Carlsson, 2011). 

 

1.2 Problematisering 

I dag kan man finna en stor mängd forskning kring området företagskultur och forskare har 

diskuterat hur viktig den är för företaget (Alvesson & Berg, 1992; Brown, 1995; Kotter & 

Heskett 1992; Hofstede, Neuijen, Ohayv & Sanders, 1990; Sackman, 1991; Schneider, 1990; 

Trice & Beyer, 1993). Företagskulturen kan som nämnt definieras på olika sätt och likväl 

finns det ett flertal faktorer som kan påverka företagskulturen (Schein, 1984; Kronstam, 2002; 

Agle & Caldwell, 1999).   

 

Företagskulturen i sig är ett otroligt brett fenomen då det berör alla befintliga företag och alla 

som berör företagen, såsom medarbetare och externa intressenter. För att kunna fördjupa sig i 

och studera företagskulturen bör man inrikta sig på en del av den.    
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Tidigare forskning om relationen mellan ett moderbolag och dess dotterbolag har berört 

faktorer såsom produktlivscykeln, där dotterbolaget står som mottagare av teknologiska 

överföringar, nätverksperspektiv där resursers tillväxt ses som en organisk process, 

beslutprocessperspektiv samt den regionala utvecklingen. (Birkinshaw & Hood, 1998). En 

stark företagskultur kan bidra till mycket och kan som sagt påverkas av olika faktorer. 

Faktorer såsom resurser, kontrollflexibilitet och informationsflöde från ett moderbolag kan ha 

positiva och starka influenser på ett dotterbolag. (Lou, 2003).   

 

Många forskare är överens om att en stark företagskultur kan bidra till framgång för företaget 

(Carlsson, 2011; Alchian, 1950; Alchian & Demsetz, 1972; Schein, 1990; Enz & Schwenk, 

1989; Deal & Kennedy, 1982; Agle & Caldwell, 1999; Peters & Waterman, 1982; Lok & 

Crawford, 1999). Det finns studier och forskning som har genomförts där moderbolag och 

dotterbolag analyserats inom området företagskultur och där det tydligt påvisats vikten av att 

moderbolagets företagskultur genomsyras och följs även inom dotterbolaget. Det har även 

påvisats att den gemensamma företagskulturen är en framgångsfaktor för en hel koncern 

(Schein, 1984). 

 

I och med att det finns forskning som berör den gemensamma faktorn, anser vi att det saknas 

forskning kring vad som händer när den skiljer sig åt gällandes framgång. Kan ett dotterbolag 

nå framgång trots att företagskulturen skiljer sig från moderbolagets? Kan både moderbolaget 

och dotterbolaget nå framgång trots skilda företagskulturer? Om moderbolaget har en 

påverkande makt, bidrar den till positiva eller negativa resultat? Dessa problematiska 

frågeställningar leder till vårt syfte.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka ett moder- och dotterbolag för att se om de har 

gemensamma eller skilda företagskulturer, för att sedan belysa hur företagen influerar 

varandra och hur det påverkar företagens framgång.  

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att inte studera hur man bygger upp en företagskultur i moder- och dotterbolag 

från grunden eller vad som krävs för att behålla den befintliga kultur som finns i företagen 
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idag. Vi har även valt att inte studera hur företagskulturen kan försämras, försvagas eller 

påverkas negativt i moder- och dotterbolagen. Vi har avgränsat oss till att inte studera de 

övriga dotterbolagen i koncernen.  
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar olika beståndsdelar inom företagskultur samt hur företagskulturen 

ser ut mellan ett moder- och dotterbolag. Den teoretiska genomgången mynnar sedan ut i en 

egendesignad modell.  

 

2.1 Definition av framgång 

Enligt svenska akademins ordlista innebär begreppet framgång att lyckas. Dictionary 

vidareutvecklar detta genom att beskriva framgång som välmående eller gynnsamma 

strävanden att fullgöra sina mål samt uppnåendet av rikedom/förmögenhet. 

 

Cameron (1986) skriver att många företag anser att framgång är att kunna ge avkastning till 

investerare och ägare samt ju mer avkastning ett företag har, desto mer framgång har det 

uppnått. Glazkova och Larsson (2012) skriver att ett framgångsrikt företag kännetecknas av 

konkurrenternas sysselsättning, god kännedom om sin verksamhet, det som skiljer företaget 

från andra samt marknadens efterfråga. Framgång definieras enligt Semler (2004)  som en 

kombination mellan siffror (omsättning, tillväxt och resultat) och människor samt mellan 

leverantörer och kunder. Ett annat mer statistiskt tillvägagångsätt för att fastställa om ett 

företag klassas som framgångsrikt eller inte, är att titta på företagets omsättning och antalet 

anställda (Perren, 1999, 2000). 

 

En tillfredsställelse och hållbarhet mellan dessa når fullständig framgång. Även Philipson 

(2004) definierar ett framgångsrikt företag som ett företag med stor årsomsättning, ett företag 

som genererar vinst, uppvisar ett gott finansiellt resultat och företag som växer kontinuerligt. 

Han skriver även att man däremot inte kan mäta framgång enbart på detta sätt, utan fler 

faktorer bör räknas in. Man måste sätta upp och mäta utvecklingen genom ett flertal variabler 

för att vara framgångsrik på lång sikt. Det är viktigt att även fokusera på behov, både de 

anställdas och kundernas. Man bör därför mäta både mjuka och finansiella variabler. 

 

2.2 Värderingar 

Enligt Bang (1988) kan värderingar beskrivas som företagskulturens kärna. Kronstam (2002) 

menar att en stabil företagskultur som innefattar gemensamma värderingar är en förutsättning 

för ett decentraliserat företag där alla medarbetarna känner stort ansvar. Ett värdestyrt företag 
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är ett företag som arbetar med en gemensam värdegrund och de mest grundläggande 

värderingarna bör vara uttalade. Inom företaget bör man vara överens om att värderingarna 

präglar arbetet och hur de även ska göra det i framtiden. Enligt Philipson (2004) ingår ofta en 

vision i värdegrunden som är skapad utifrån ett antal normer eller handlingsprinciper samt de 

grundläggande värdena. Ledarskapet inom företaget måste bygga på samma tänkande som 

ligger till grund för företagets värdegrund. En viktig kärnfråga för ett framgångsrikt företag 

och därmed för företagets framgång är att skapa samordning av de grundläggande värdena i 

företaget. Kronstam (2002) anser att det är värderingar som påverkar hur alla uppträder i olika 

situationer och företagskulturen bygger ofta på värderingar som funnits länge inom företaget. 
 

Krona & Skärvad (1997) anser att det är betydelsefullt att skapa en företagskultur som är 

genomsyrad av värderingar som engagerar och motiverar individer till insatser utöver det 

vanliga. Det är viktigt att ha tydliga värderingar för att kunna ge medarbetarna en klar bild av 

vad företaget står för (Krona & Skärvad, 1997; Agle & Caldwell, 1999). Joanne (1999) finner 

att det är viktigt att se till att värderingarna syns i handlingar inom organisationen, för att 

värderingarna ska sättas som grund i allt alla gör inom organisationen behöver de förankras i 

handling för att påverka och genomsyra organisationen. En viktig uppgift inom ledarskapet är 

att underhålla, påverka och utveckla grund-värderingarna i ett företag och se till att de 

överensstämmer med verksamhetens affärs-karaktär. Enligt Philipson (2004) bestämmer 

värden sättet att organisera arbetet, driva verksamheten samt bemöta medarbetare och kunder. 

Barney (1986) instämmer med detta då han menar att värderingar definierar hur företaget 

bedriver sin verksamhet och hur de integrerar med de anställda och kunder. Enligt Rokeach 

(1976) kan värderingar även ha en motiverande funktion, vägleda en anställd genom olika 

situationer samt öka och upprätthålla den enskilda individens värdighet. 
 

Grunden för att lyckas skapa ett framgångsrikt företag är värderingar och företagskultur 

(Carlsson, 2011). Företagskulturen är en faktor som skiljer ett företag från ett annat och kan 

därför påverka framgången (Alchian, 1950; Alchian & Demsetz, 1972). Det är viktigt att ha 

en tydlig bild av vad företaget ska stå för, veta vilka mål och vilket syfte företaget har samt 

reflektera över vilka värderingar som existerar. Genom värderingar kan man få kunder att 

välja företagets erbjudande och få människor att vilja arbeta inom företaget. Genom 

värderingar kan man även få de anställda att trivas, göra sitt bästa, känna mening och stanna 

inom företaget. Värderingarna kan lägga grunden till framgångsrikt företag och hur de 
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kommuniceras till företaget är avgörande. (Schein, 1990). Det finns ett samband mellan 

gemensamma värderingar och företagets resultat (Enz & Schwenk, 1989; Deal & Kennedy, 

1982; Peters & Waterman, 1982; Agle & Caldwell, 1999; Lok & Crawford, 1999) samt 

mellan samhälleliga värderingar och företagsbeteende (England, 1967; Hofstede, 1976; 

England & Lee; 1974, Posner & Schmidt, 1984, 1992a; Agle & Caldwell, 1999). Värderingar 

bidrar till en känsla av mening och sträcker sig bortom de ekonomiska målen och lönerna. Om 

man har tydliga värderingar kan man på ett enklare sätt utse rätt medarbetare som kan ta del 

av och förstärka företagskulturen. (Carlsson, 2011). Värderingarna är vägledande för alla 

inom företagets handlingar. I många fall är företagets värderingar uttalade samt tryckta i form 

av policys. Däremot är det viktigt att komma ihåg att alla inom företaget inte behöver ha 

samma värderingar. (Schein, 1990) 

 

2.3 Medarbetarna 
Krona & Skärvad (1997) anser att det är viktigt att använda sig av faktorer som motiverar de 

anställda till att utnyttja sina resurser fullt ut, tänka positivt, våga ta risker, skapa en miljö 

präglad av ansvarstagande och självförtroende, stimulera konstruktiv konflikthantering och 

kreativt tänkande samt mål och vision bör vara förankrade i hela företaget. Rollof (1999) 

menar att gruppmedlemmarna även måste respektera och förstå varandras olika utgångs-

punkter och synsätt. Gemensamma normer, utprövade processer, värderingar och bra 

ledarskap leder till bra resultat, vilket kan bidra till framgång. Rollof (1999) anser även att för 

att ha en framgångsrik arbetsgrupp är det viktigt att alla medlemmarna känner till och förstår 

mål och motiv.  
 

Enligt Kronstam (2002) kan en stark företagskultur och tydliga värderingar ha stor inverkan 

på de anställda. De kan bidra till att de anställda blir bättre på att ta egna beslut samt klara av 

olika situationer. Norling (1993) instämmer med detta då han anser att medarbetaren måste 

hantera situationer genom att agera i företagets intresse för att nå framgång genom 

företagskulturen. Schein (1984) vidareutvecklar detta genom att de anställda har en stor 

inverkan på företagskulturen. Om en arbetsgrupp har en lång, varierad och intensiv historia 

tillsammans och har löst problem på ett framgångsrikt sätt, har den en stark företagskultur. 

Om gruppen har varit sammansatt en kortare tid, har konstant skiftande medlemskap och inte 

har stött på några svåra problem, kan den anses ha en svag företagskultur.  
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Enligt Krona & Skärvad (1997) och Schein (1984) styr en företagskultur medarbetarnas 

motivation och beteenden. De beteenden som förekommer inom ett företag har en stark 

koppling till företagskulturen (Barley, Meyer, & Gash, 1988; O'Reilly, 1989; Smircich, 1983; 

O’Reilly, Chatman & Caldwell, 1991, Ke & Wei, 2008). Vissa delar inom företagskulturen 

återspeglas tydligt bland medarbetarna, såsom hur man hälsar på varandra och språket (Krona 

& Skärvad, 1997; Schein, 1990). 

 

Carlsson (2011) menar att företagets värderingar måste vara väl förankrade i medarbetarna. 

När en medarbetare är ny på företaget är det viktigt att denna får känna delaktighet och får ta 

del av visionen, målbilden och de värderingar som finns. Detta kan då resultera i att 

medarbetaren på ett enklare sätt kommer in i och förstår företagskulturen. (Carlsson, 2011) 

Schein (1984) instämmer med detta då han menar att en företagskultur är det mönster av 

grundläggande antaganden som en viss grupp har uppfunnit, upptäckt, eller utvecklat för att 

lära sig att klara av sina problem med yttre anpassning och intern integration och som har 

fungerat tillräckligt bra för att vara giltig. I och med detta gäller det att föra detta vidare till 

nya medlemmar för att de ska få förståelse för det korrekta sättet att uppfatta, tänka och 

känna. Luca & Tarricone (2002) menar att dagens företag förväntar sig mer av de anställda. 

Företaget vill att de ska besitta egenskaper som kommer att gynna verksamheten samt bidra 

till framgång för verksamheten. Det är viktigt att medarbetarna kan skapa och upprätthålla en 

positiv arbetsmiljö och relationer med kollegor och kunder. Arbetsgivare nämner konsekvent 

att samarbete och teamarbete är viktiga färdigheter i nästan alla arbetsmiljöer. Väsentliga 

attribut för framgångsrika affärsteam är exempelvis attityd, kommunikation, skapande samt 

positiv kamratrelation.  
 

2.3.1 Medarbetarna och externa intressenter 

Keller & Richey (2006) anser att ett varumärkes personlighet definieras som mänskliga 

egenskaper som kan hänföras till ett varumärke. Ett företags varumärkespersonlighet kommer 

att återspegla de värderingar, ord och handlingar av alla anställda i företaget. Ett 

framgångsrikt företag måste noggrant hantera och försiktigt förvalta sitt varumärkes 

personlighet. Företagets varumärkespersonlighet bör återspegla de värderingar som finns i 

organisationen. Först när ett företag når en lämplig uppsättning personlighetsdrag som 

överensstämmer med dess värderingar och anställdas beteenden kan det nå hållbar framgång 

mot sina konkurrenter. Det viktigt att betona att företagets personlighet börjar med företagets 
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anställda. Ett företag kan ingjuta rätt värderingar och personlighetsattribut i sina anställda 

genom att upprätta gemensamma värden för alla att leva efter, satsa på rekrytering och 

utbildning, kommunicera mål öppet samt lyssna på sina anställda. 
 

Försäljning är relationsbyggande, som leder till intäkter och det är säljaren/medarbetaren som 

bygger relationerna. En försäljning handlar om att ta kontakt med kunder, föra en dialog med 

dem och sedan ta reda på behov och problemlösning. En försäljning är en pågående process 

som startar med se över ledarskapet, företagskulturen, värderingarna och sätta upp mål. 

(Carlsson, 2011). Dessa faktorer definierar hur företaget kommer att samspela med kunderna 

och konkurrenterna (Barney, 1986). Den fortsätter sedan med att analysera kunderna och 

marknaden. Därefter inleds själva försäljningen, både till befintliga och nya kunder. 

(Carlsson, 2011) 

 

Edman & Laurelli (1997) anser att det uppkommer allt fler aktörer och dessa konkurrerar inte 

bara om priser, utan även med alla tänkbara fördelar. Håller inte företaget den höga klass som 

krävs finns det en risk att det krossas av andra. På grund av detta är det viktigt att alla 

medarbetare agerar som en samarbetspartner och hjälper kunden samt tillför kunskaper och 

fakta. Medarbetarna bör upptäcka kundernas behov och ständigt vara närvarande. Det finns 

alltid en konkurrent som kan erbjuda jämförbar kvalitet samt likvärdigt pris. En lojal kund 

ökar lönsamheten, det är alltså livsnödvändigt med kundvård för att nå en stabil relation. 

Kunden ska stå i centrum och att skapa långvariga relationer med denna är betydelsefullt. 

Skapar företaget ett förtroende vill gärna kunden utöka samarbetet. Företagets förmåga att 

lösa kundens problem har stor väsentlighet. Det är även viktigt att skapa kunskap om 

marknad, kund och konkurrenter. 
 

2.3.2 Subkulturer  

Varje företagskultur består i stora drag av stående regler, modeller för social etikett och 

uppträdande, ett speciellt språk, seder och ritualer som tyder på hur medlemmarna ska relatera 

till kollegor, underordnade, chefer och utomstående samt vad som anses vara lämpligt 

beteende (Van Maanen & Schein, 1977). Organisationer har kulturer, men delar av 

organisationer kan ha distinkta subkulturer (Hofstede, 1998). Ett företags subkulturer växer 

fram som grupper av anställda som modifierar eller till och med ersätter den officiella 

kulturen (Jermier, Slocum, Fry & Gaines, 1991). I Jermier, Slocum, Fry & Gaines (1991) 
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empiriska forskning har det framkommit att företags subkulturer konstrueras socialt eller på 

grund av motstånd. Mönstren av motstånd formar subkulturerna som svar på deras specifika 

situationer och intressen. Det finns både organisatoriskt engagemang och arbetsprestationer 

relaterade till subkulturmedlemskap. En subkultur är en grupp inom en organisation som 

utvecklar sina egna värderingar, antaganden, tolkningar, egna perspektiv på organisationens 

uppdrag och lämpliga beteendemönster (Martin & Siehl, 1983; Jermier, Slocum, Fry & 

Gaines, 1991; Lok & Crawford, 1999). Deltagarnas personliga egenskaper (exempelvis ålder, 

kön, ras, etnisk identitet) eller personliga och sociala historier (exempelvis familjebakgrund, 

utbildning, social klasstillhörighet) är viktiga. (Jermier, Slocum, Fry & Gaines, 1991) 
 

Företagskulturer uppstår och upprätthålls som ett sätt att hantera och skapa mening i en 

problematisk miljö. Företag som överlever deras grundare visar att den kultur som fastställts 

av det ursprungliga medlemskapet belyser åtminstone en viss stabilitet genom tid. Däremot 

sker inte alltid transmissionen av kultur från generation till generation av organisatoriska 

deltagare smidigt, snabbt och utan svårighet. Nya medlemmar tar alltid med sig en potentiell 

möjlighet för förändring. De kan till exempel ifrågasätta gamla antaganden om hur arbetet 

skall utföras, vara okunnig om några relativt heliga konventioner som definierar 

auktoritetsförhållanden på arbetsplatsen, eller inte riktigt uppskatta arbetet med ideologi eller 

organisationsmandat som delas av mer erfarna medlemmar. (Van Maanen & Schein, 1977).   

 

Nyanställda kan ha med sig en annan bakgrund, felaktiga föreställningar om det jobb som ska 

utföras inom anställningen, andra värderingar som är i strid med de i som finns på 

arbetsplatsen. De mer erfarna medarbetarna måste därför hitta sätt att försäkra att 

nykomlingen inte stör den pågående verksamheten eller ifrågasätter för många av de 

etablerade kulturella lösningar som fungerat tidigare. Nya medarbetare måste lära sig om den 

nya organisationen och dess traditioner. Personen måste lära sig de överenskommelser som 

finns och så småningom komma att använda sig av dem om personen ska fortsätta som 

medarbetare i företaget. Denna undervisning/inlärning benämns som organisatorisk 

socialiseringsprocess. Organisatorisk socialisation är en fras som används av samhällsvetare 

för att hänvisa till den process genom vilken man undervisas och får kunskap om en viss 

organisatorisk roll. I sin mest generella bemärkelse är organisatorisk socialisering en process 

genom vilken en individ förvärvar sociala kunskaper och färdigheter som behövs för att ta en 

organisatorisk roll. (Van Maanen & Schein, 1977). 
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Socialisering innebär att lära sig ett kulturellt perspektiv som kan tas tillvara på både vanliga 

och ovanliga frågor som pågår på en arbetsplats. Att lära känna en organisatorisk situation 

och agera inom den innebär att en person har utvecklat några förnuftiga övertygelser, 

principer och överenskommelser. Denna process ger individen en mer ordnad bild över 

organisationen och får kunskap om relationer och inställning i arbetet och ger grundläggande 

regler enligt vilka vardagliga beteenden ska hanteras. (Van Maanen & Schein, 1977). 

Hofstede (1998) menar att en företagskultur antas uppehålla sig i medvetandet hos alla 

medarbetare i företaget, inte bara i huvudet på sina chefer eller verkställande direktörer. Det 

är viktigt att chefer är medvetna om den kulturella variation inom den organisation de leder.  
 

2.4 Ledning 

Rätt ledarskap är väldigt viktigt för att upprätthålla och skapa en god atmosfär i gruppen samt 

skapa arbetsglädje (Rollof, 1999; Mathieu & Zajac, 1990; Curry, Wakefield, Price, & 

Mueller, 1986; Bateman & Strasser, 1984; Mathieu & Hamel, 1989; Brief & Aldag, 1980; 

Williams & Hazer, 1986; Lok & Crawford, 1999; Iverson & Roy, 1994; Michaels, 1994). 

Ledarens viktigaste uppgift är att få gruppen att arbeta som ett lag. Måttet på gruppens 

framgång är att den bidrar med mer än vad en enskild individ skulle göra. En ledare har även 

ansvar för att relationer, arbetsprocesser samt attityder fungerar bra. En ledare ska kunna ge 

order, motivera, önska delaktighet samt delegera ansvar. Det finns samband mellan ledarskap 

och ett företags prestation (Bycio, Hackett & Allen, 1995; Howell & Avolio, 1993; Ogbonna 

& Harris, 2000). Joanne (1999) menar att en ledares värderingar och attityd är viktig när det 

kommer till att sprida värderingar till de anställda i organisationen. I och med detta är 

ledarens egna värderingar viktiga för att bygga upp gemensamma värderingar som ligger i 

riktlinje med vad företaget vill ha för företagskultur. Krona & Skärvad (1997) menar att 

ledarna måste ha förståelse för syftet med verksamheten. Alla måste förstå organisationens 

mission, vision och mål samt veta sin roll i processen för att uppnå dessa. Alla måste veta vad 

som förväntas av dem. Ledarna måste skapa och behålla den gemensamma känslan i 

organisationen och veta hur medarbetarna tänker, tycker och känner.  

 

Joanne (1999) anser att det är viktigt att ledaren förankrar värderingarna genom tal och 

handling, det vill säga att allt en ledare gör måste stämma in med de värderingar som 

organisationen vill ha i företagskulturen, och då är det viktigt att det förankras i handling i 

organisationen så om ledaren byts ut så ska värderingar och handling fortfarande finnas kvar. 
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Joanne (1999) anser att ett karismatiskt ledarskap kan vara farligt i en organisation. De 

uppbyggda värderingarna i företagskulturen är oftast uppbyggda kring just ledaren och om 

denna ledare försvinner från organisationen förvinner värderingarna lika fort. Det är med 

andra ord viktigt att ledaren är med och bygger upp värderingar genom handling som finns 

kvar djupt i förteaget för att företaget ska ha en stark företagskultur. 
 

Svedberg (2007) beskriver en ledares vardag som att hantera motsägelsefulla intressen då 

ledaren till vardags ska hantera människor som i dessa möten formas och formar ledaren i sitt 

ledarskap. När ledaren ställs inför olika dilemman ställs denne i situationer där ledaren måste 

ta ställning utifrån dennes värdesystem och när dessa sker i olika kombinationer formas 

ledarskapet på olika sätt. Ledaren måste då visa lojalitet uppåt, mot uppdragsgivare, soliditet 

mot organisationen och mot personal, trohet utåt, mot kunder och klienter och på samma gång 

vara sann mot sig själv, med andra ord uppleva äkthet. Det är därför viktigt för ledaren att 

förstå hur de fungerar eller åtminstone att de samverkar. De gäller för ledaren att aktivt ta 

ställning till ett antal samvetsfrågor och därtill samhörande dilemman i sina dagliga beslut. 
 

Krona & Skärvad (1997) menar att skapa en företagskultur med ett ledarskap som pekar ut 

färdriktningen och kommunicerar möjligheter, är ett ledarskap med både hjärta och hjärna. 

Kronstam (2002) anser att ledarna har en viktig roll då deras agerande visar vad som gäller för 

hela företaget. Carlsson (2011) tycker att man som ledare inom ett företag ska gå först och 

visa vägen samt att man har ett stort ansvar. Man måste hela tiden vara närvarande och 

engagerad i företaget för att kunna få en helhetssyn och om man har detta har man möjlighet 

att ligga steget före konkurrenterna. Som ledare ska man även sätta upp tydliga riktlinjer att 

följa, exempelvis gällande för kunderna och försäljningen (Carlsson, 2011; Ke & Wei, 2008). 

Dessa riktlinjer ska även hjälpa medarbetarna att känna sig trygga inom företaget. Som ledare 

bör man se till så att alla förstår de grundvärderingar som existerar och det är viktigt att bygga 

en företagskultur som alla känner sig delaktiga i och förstår. (Carlsson, 2011) 

 

En ledare har stor inverkan på hur företagskulturen formas, därför är det viktigt att komma 

ihåg att agerandet och uppträdandet avgör kulturen. Även om en ledare säger att 

företagskulturen ska vara på ett visst sätt, behöver det inte innebära att det blir så. Om en 

ledare meddelar ett budskap men agerar på ett annat sätt, som exempelvis motsäger sig 

företagets värderingar, kommer kommunikationen bli kontraproduktiv. Som ledare behöver 
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man alltså leva som man lär för att uppnå den önskade företagskulturen.  Om det råder en 

stark företagskultur kan ledaren bättre inta en roll och veta hur denna ska bidra till företaget. 

Försäljningen är en ledningsfråga och bör vara högt prioriterad i företagskulturen. (Carlsson, 

2011). 

 

2.5 Företagskultur i moder- och dotterbolag 

Det är vanligt att bolagsägare väljer att dela upp sin verksamhet i flera olika bolag för att 

kunna specificera sina tjänster i olika bolag som kan specialisera sig på en inriktning för att få 

ett bättre resultat inom diverse affärsområden. (Landers, 1975). Det är svårt att borra sig 

igenom flera lager av organisationen med samma grundvärderingar då de olika bolagen som 

ingår i hela koncernen i sin tur påverkas av diverse andra kulturer som finns i det 

affärsområde som de verkar i, rent praktiskt går moderbolaget oftast in och är det styrande 

överhuvudet när det rör sig om byråkratin, men det betyder inte att de automatiskt får ett 

inflytande hos dotterbolaget. (Drogendijk & Holm, 2012)  

 

Det är även väldigt outforskad om och hur mycket inflytande ett moderbolag har på dess 

dotterbolag och hur mycket de bidrar och ligger till grund för hur dotterbolagets 

företagskultur och värderingar ser ut. Det man vet är att dotterbolaget ofta är mindre beroende 

av moderbolagets resurser än vad som kan tros. Det är inte sällan ett dotterbolag går sin egen 

väg helt skilt från moderbolaget, detta kan bero på en bredd av olika saker såsom kulturella 

skillnader eller specifika problem inom den affärsinriktning som finns. (Drogendijk & Holm 

2012) Om man ser ur ett maktperspektiv är moder- och dotterbolags situation formellt en 

hierarki med moderbolaget högst upp, samtidigt som det är de kulturella skillnaderna emellan 

dem som egentligen utgör maktbalansen. Det är denna maktbalans som utger hur mycket 

inflytande moderbolaget har på dotterbolaget. Ofta ger moderbolagen dotterbolagen makten 

att självständigt styra verksamheten och fatta föresatserna på egen hand utan ingripande av 

moderbolaget. (Drogendijk & Holm, 2012)  

 

Många dotterbolag förväntar sig att moderbolaget ska agera i enlighet med sin hierarkiska 

position och att utöva myndighet. Andra dotterbolag är mer benägna att ifrågasätta 

moderbolagets kontroll. Detta kan leda till möjliga situationer som var och en kan resultera i 

att moderbolaget har mer eller mindre inflytande på dotterbolagen, beroende på de faktiska 
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parternas agerande, deras förväntningar och deras acceptans av varandras beteende 

(Drogendijk & Holm, 2012). 

 

2.6 State-of-the-art 

I följande kapitel har vi skapat en tabell för att utvärdera de forskningsartiklar som använts i 

teoridelen. Genom State-of-the-art kan vi utvärdera teoriernas styrka samt bedöma deras 

dominans. (Philipson, 2013) 

 

2.6.1 Värderingar 

 

Teori Referenser Citeringar Validitet 
Styrka i 

teorierna 

Värderingarnas 

plats i företaget 

Agle & 

Caldwell, 1999 
232 

Viss 

validering 
Framväxande 

Joanne (1999) 62 Begränsad Föreslagen 

Barney (1986) 3050 
Väl 

validerad 
Dominerande 

Värderingarnas 

samband med 

framgång 

Schein (1990) 2856 

Väl 

validerad Dominerande 

Agle & 

Caldwell, 1999 
232 

Viss 

validering 
Framväxande 

Alchian (1950) 
4461 

Väl 

validerad 
Dominerande 

Alchian & 

Demsetz (1972) 
12816 

Väl 

validerad 
Dominerande 

Lok & 

Crawford 

(1999) 

252 
Viss 

validering 
Framväxande 
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Samband mellan 

samhälleliga 

värderingar och 

företagsbeteende 

England (1967) 115 

Viss 

validering Framväxande 

Hofstede 

(1976) 132 

Viss 

validering Framväxande 

England & Lee 

(1974) 
324 

Viss 

validering 
Framväxande 

Posner & 

Schmidt (1985) 
315 

Viss 

validering 
Framväxande 

Agle & 

Caldwell, 1999 
232 

Viss 

validering 
Framväxande 

Vägledande Schein (1990) 2856 Väl validerad Dominerande 

 

Det finns relativt många studier som berör ämnet värderingar och betydelsen de kan ha för 

företaget. Tidigare forskning berör även värderingarnas samband med framgång. Som vi kan 

utläsa i tabellen varierar validiteten från begränsad till väl validerad beroende på referens. Vi 

kan även utläsa att där validiteten för en teori är begränsad eller innehar viss validering, styrks 

teorin av en dominerande referens.   

 

2.6.2 Medarbetarna 

 

Teori Referenser Citeringar Validitet Styrka i 
teorierna 

Medarbetarnas 

betydelse för 

företagskulturen 

Luca & 

Tarricone 

(2002) 

67 Begränsad Föreslagen 

Schein (1984) 
20324 

Väl 

validerad 
Dominerande 
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Medarbetarnas 

beteenden 

Barley, Meyer 

& Gash (1988) 
538 

Väl 

validerad 
Dominerande 

O'Reilly (1989) 
749 

Väl 

validerad 
Dominerande 

Smircich 

(1983) 
3979 

Väl 

validerad 
Dominerande 

O’Reilly, 

Chatman & 

Caldwell 

(1991) 

2691 
Väl 

validerad 
Dominerande 

Ke & Wei, 

2008 
156 

Viss 

validering 
Framväxande 

Varumärkes-

personlighet 

Keller & 

Richey (2006) 
118 Begränsad Föreslagen 

Företagskulturens 

samspel med 

kunder och 

konkurrenter 

Barney (1086) 3050 
Väl 

validerad 
Dominerande 

 

Även i detta fall finns det tidigare forskning kring medarbetarnas betydelse för 

företagskulturen. Som vi kan se har Luca & Tarricone (2002) begränsat med citeringar, men 

att referensen Schein (1984) är dominerande, vilket innebär att Luca & Tarricone (2002) är 

dominerande, då den styrker en dominerande teori. Teorin kring medarbetarnas beteende kan 

också ses som dominerande samt teorin kring företagskulturens samspel med kunder och 

konkurrenter. Teorin om varumärkets personlighet har en begränsad validitet vilken medför 

att teorin klassificeras som föreslagen. 
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2.6.3 Subkulturer 

 

Teori Referenser Citeringar Validitet 
Styrka i 

teorierna 

Vad 

företagskulturen 

består av 

Van Maanen & 

Schein (1977) 
2605 

Väl 

validerad 
Dominerande 

Definition 

subkulturer 

Hofstede 

(1998) 366 

Viss 

validering Framväxande 

Jermier, 

Slocum, Fry & 

Gaines, 1991 

240 
Viss 

validering 
Framväxande 

Martin & Siehl 

(1983) 
693 Väl validerad Dominerande 

Lok & 

Crawford 

(1999)  

252 
Viss 

validering 
Framväxande 

Socialisering 
Van Maanen & 

Schein (1977) 
2605 

Väl 

validerad 
Dominerande 

 

Det finns relativt många studier kring området subkulturer och när vi utläser denna tabell kan 

vi se att den använda teorin om subkulturer är dominerande. Den teori som är framväxande 

styrks av den dominerande teorin.   
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2.6.4 Ledning 

 

Teori Referenser Citeringar Validitet 
Styrka i 

teorierna 

Ledarens/        

ledarskapets 

uppgift 

Mathieu & 

Zajac (1990) 
4610 

Väl 

validerad 
Dominerande 

Curry, 

Wakefield, 

Price & 

Mueller (1986) 

407 
Viss 

validering 
Framväxande 

Bateman & 

Strasser (1984) 
1006 

Väl 

validerad 
Dominerande 

Mathieu & 

Hamel (1989) 
181 

Viss 

validering 
Framväxande 

Brief & Aldag 

(1980) 
85 Begränsad Föreslagen 

Williams & 

Hazer (1986) 
1207 

Väl 

validerad 
Dominerande 

Lok & 

Crawford 

(1999) 

252 
Viss 

validering 
Framväxande 

Michaels 

(1994) 
26 Begränsad Föreslagen 

Iverson & Roy 

(1994) 
210 

Viss 

validering 
Framväxande 

Ke & Wei 

(2008) 
156 

Viss 

validering 
Framväxande 
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Ledarens 

värderingar 
Joanne (1999)  62 Begränsad Föreslagen 

Ledarskapets 

koppling till 

prestation 

Bycio, Hackett 

& Allen (1995) 
1011 

Väl 

validerad 
Dominerande 

Howell & 

Avolio (1993) 
1410 

Väl 

validerad 
Dominerande 

Ogbonna & 

Harris (2000)  
449 

Viss 

validering 
Framväxande 

 

Teorin om ledarens/ledarskapets uppgift kan vi se är dominerande och likaså teorin om 

ledarskapets koppling till prestation. Ledarens värderingar är ett område med begränsad 

validitet, vilket innebär en klassificering som föreslagen teori.  

 

2.6.5 Relationen mellan moder- och dotterbolag 

 

Teori Referenser Citeringar Validitet 
Styrka i 

teorierna 

Relationen 

mellan moder- 

och dotterbolag 

Drogendijk & 

Holm (2012) 
8 Begränsad Föreslagen 

 

Tabell 1. State-of-the-art (egen) 

 

Teorin om relationen mellan moder- och dotterbolag innehar en begränsad validitet vilken 

innebär att den klassificeras som en föreslagen teori. 
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2.7 Modell 

     
Moderbolag         Dotterbolag 

 

Figur 1. Företagskultur och dess påverkansfaktorer samt influenser mellan mor- och dotterbolag (egen)   

 

Vi har sammanställt en modell över hur vi utefter teorin tolkar hur företagskulturen ser ut i 

bolag och hur de influerar varandra.  Vi har delat in det i två snurror där man tydligt ser att 

företagskulturen påverkar värderingarna i företagen, som senare påverkas hur de anställda, 

både ledare och medarbetare agerar i sina yrkesroller för att sedan ge en bild av företaget 

gentemot externa intressenter så som kunder och leverantörer. Pilen i mitten av modellen 

symboliserar hur bolagen influerar varandra.  

 

2.8 Forskningsfrågor 

• Hur mycket påverkar de anställda ett moderbolag och dess dotterbolags 

företagskultur? 

•  Hur mycket influerar de varandra och har det någon påverkan på framgången?  

Företagskultur	  

Värderingar	  Anställda	  

Externa	  
intressenter	  

In[luenser	  
In[luenser	  

Företagskultur	  

Värderingar	  Anställda	  

Externa	  
intressenter	  
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3. Metodkapitel 

I metodkapitlet beskriver och motiverar vi de metodval som vi gör i studien, vi beskriver 

konkret hur vi går tillväga under genomförandet av studien och varför vi gjort dessa val. 

 

3.1 Undersökningsdesign 

Inom samhällsvetenskapen finns det två olika forskningsmetoder gällande insamling av data; 

kvantitativ och kvalitativ metod. Beteckningarna syftar enligt Patel och Davidsson (2011) till 

hur vi väljer att generera, bearbeta och analysera insamlad data. 

 

Vår studie syftar till att tolka och förstå människors upplevelser för att se underliggande 

mönster och vårt syfte är att undersöka företagskulturen i två företag och att detta görs utifrån 

de anställdas synvinkel. I och med detta anser vi att intervjuer är en passande 

undersökningsdesign för vårt arbete. Följden som vi får av detta tillvägagångssätt är en 

kvalitativ metod. Kvalitativ metod innebär att vi inte använder oss av siffror eller tal, vilket 

enligt Backman (1998) är karaktäristiskt för den kvantitativa metoden. Istället ligger enligt 

Patel och Davidsson (2011) fokus på mjuk data i form av till exempel kvalitativa intervjuer 

och tolkande analyser. Holme och Solvang (1986) menar att den kvalitativa metoden går 

djupare in på det problem som ska lösas samt att data som uppkommer genom denna metod är 

mer sensibla än de som framkommer i den kvantitativa metoden. Syftet med den kvalitativa 

metoden är att identifiera, karaktärisera, förstå och kunna beskriva fenomenet som studeras 

(Gummesson, 2000). 

 

Den kvalitativa studien är lämplig att använda när det finns lite information om området, då 

utrymme för oväntade svar skapas (Richards & Morse, 2007). Vi kan tack vare en kvalitativ 

studie, bättre förstå respondenternas perspektiv och därmed framföra en mer rättvis bild. 

 

3.2 Tolkande tradition 

I denna studie använder vi oss av tolkande tradition som bygger på förståelse och tolkning. 

Den tolkande traditionen grundar sig enligt Bryman & Bell (2011) i tanken om att vi bör ta 

hänsyn till skillnader mellan samhällsvetenskapens studieobjekt, människor och 

naturvetenskapens studieobjekt. De menar att det krävs en annan strategi för 

forskningsprocessen och att det inte går att tillämpa en naturvetenskaplig syn vid studier av 
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den sociala verkligheten, utan det krävs att vi speglar det som är speciellt för människor. Det 

är viktigt att vi lyckas fånga den personliga innebörden av social handling. I och med att vi i 

denna studie intervjuar ledare och anställda anser vi att ett tolkande synsätt är passande att 

använda. I studien använder vi oss av respondenternas egna uppfattningar och tolkningar och 

sätter in dessa i en teoretisk referensram. Dessa tolkningar försöker vi sedan tolka, vilket leder 

till en dubbel tolkning. Dessutom tolkar vi i vår tur även de teorier och begrepp som 

litteraturen framställer vilket gör att även en tredje tolkningsnivå inryms. 

 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har valt att inte använda oss av helt ostrukturerade intervjuer, då det finns en risk att 

överblicken av data försvåras vid detta. Vi har istället valt att utföra semistrukturerade 

intervjuer och därmed utgått från en intervjuguide med färdigställda frågor. Till största del har 

vi hållit oss till ordningsföljden av frågorna som befann sig i intervjuguiden, däremot har det 

uppkommit undantag för att samspela med den pågående intervjun. Vi har lämnat utrymme 

för oss att kunna ställa diverse följdfrågor allt eftersom våra respondenter svarade, vilket har 

medfört en hög flexibilitet. Vi har även försökt att använda oss av öppna frågor så att 

respondenterna har fått möjlighet att svara mer fritt, vilket har gett oss riklig information. I 

vissa fall har vi velat ha ställningstagande svar och därför råder det vissa ja- eller nej-frågor. 

Dessa frågor har sedan följts upp av följdfrågor. Vid dessa semistrukturerade intervjuer har 

respondenterna haft möjlighet att utforma svaren på ett individuellt sätt. (Bryman & Bell, 

2011) 

 

3.3.2 Transkribering 

Intervjuerna har skett enskilt och personligen med var och en av respondenterna. Enligt 

Bryman & Bell (2011) brukar kvalitativa forskare vilja veta både vad respondenterna säger 

och hur de säger det. För att detta ska kunna härledas i analysen är det viktigt att man har med 

en fullständig redogörelse från intervjuerna. På grund av detta bör man, om möjligt, spela in 

intervjuerna, vilket vi har gjort i detta fall. Bryman & Bell (2011) menar att man på detta sätt 

undviker att bli distraherade av anteckningar och kan istället fokusera på respondenterna. 

Inspelningen har även bidragit till att transkriberingen förenklats. Vid transkriberingen har vi 

försökt att ta enbart ta med information som vi har ansett varit relevant för studien (Bryman & 
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Bell, 2011; Harboe, 2013). Vi har lyssnat på inspelningarna vid flera tillfällen för att försäkra 

oss om att transkriberingen återspeglar intervjuerna. Vi anser att detta har bidragit till att det 

fortsatta arbetet underlättats. Vi anser även att inspelningarna har bidragit till en mer 

rättvisande bild av respondenternas svar. 

 

3.3.3 Observation 

Observationer kan betraktas som ytterligare en informationskälla för empirin. Är man på plats 

i företaget finns en möjlighet att göra direkta observationer och se relevanta faktorer och 

beteenden. Observationen kan ske vid exempelvis sammanträdanden och möten där man utför 

ett observationsprotokoll och där frekvensen av olika beteenden med mera mäts. 

Observationen kan även utföras mindre formellt genom att observera gruppklimatet och 

möbleringen. (Yin, 2007) I vårt fall har vi valt att observera arbetsplatsen i samband med att 

vi utförde våra intervjuer. Vi fick tillåtelse att själva se oss omkring på alla avdelningar och 

fick på så vis möjlighet att känna av företagskulturen på plats. Vi kunde därmed med egna 

ögon se de anställdas beteenden med mera och därefter reflektera kring detta. 

 

Vi vill vara tydliga med att observationen har varit en liten del av vår undersökning. Denna 

har till största del varit till för att vi ska kunna få en bättre inblick i hur det ser ut i företagen 

och skapa egna känslor och intryck. Detta för att kunna få mer kött på benen inför analys och 

slutsats. 

 

3.4 Population & Urval 

Vårt mål är inte att ha ett stort och representativt stickprov i vår undersökning. Vi har istället 

valt att använda oss av en mer intensiv undersökningsuppläggning (Jacobsen, 2002). Vår 

population, det vill säga vart vi hämtat vårt urval ifrån, är moderbolag och dotterbolag som 

har skild eller gemensam företagskultur. Statistik gällande företagskulturen har vi inte kunnat 

hitta, däremot efter samtal med Statistiska centralbyrån har vi fått information om att det finns 

88 091 stycken svenska dotterbolag i Sverige. När vårt urval skulle väljas var det främsta 

kriteriet att intervjua personer som vi ansåg kunde ge oss riklig information om ämnet. Vi har 

begränsat oss till personer som är anställda inom företagen och därmed har stor kunskap som 

berör vårt arbete. Inledningsvis tog vi kontakt med Vd:n för dotterbolaget via telefon samt en 

chef på moderbolaget via mail. Vid dessa introduktioner gavs en beskrivning av vilka vi var, 
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vad vår studie handlade om samt vad vi ville åstadkomma. Vi nämnde hur stort vårt urval 

skulle vara och att respondenterna skulle inneha olika positioner. Vd:n för dotterbolaget och 

chefen för moderbolaget tog då på sig ansvaret att ta reda på vilka respondenter som var 

möjliga. I och med detta har det skett ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2011).  

 

På dotterbolaget intervjuade vi två personer som innehar en ledande roll och tre personer som 

ses som medarbetare. På moderbolaget intervjuade vi tre personer som innehar en ledande roll 

och två personer som ses som medarbetare. I och med detta har vi fått ta del av flera 

synvinklar och fått ett större spektrum av åsikter. 

 

 

3.5 Operationalisering 

Operationalisering är enligt Harboe (2013) att de teoretiska begreppen bryts ner i variabler 

som är hanterbara. För att respondenterna ska kunna svara på våra frågor är det viktigt att de 

förstår dem. I och med detta bör begrepp som är lättförstådda användas. För att uppnå detta 

har vi som tidigare nämnt använt oss av en intervjuguide som grundar sig i teorin. Vi har 

därifrån försökt att utforma frågorna på ett förståeligt sätt.  
 

Teori Operationell definition Frågeställning Referenser 

Definition 

Företagskultur 

"Ideologier, övertygelser, 

antaganden, värderingar, 

överenskommelser, 

förhållningssätt" 

Vad tänker du när du 

hör ordet 

företagskultur? 

Harrison (1972), 

Baker (1980), 

Wilkins (1983), 

Schein (2010), Deal 

& Kennedy (1982), 

Peters & Waterman 

(1982), Sathe 

(1983), Kronstam 

(2002), Philipson 

(2004) 

Värderingar 
"Viktigt att ha tydliga 

värderingar" 
Känner du till 

företagets värderingar?  

Krona & Skärvad 

(1997) 
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Värderingar 

"Viktigt att de syns genom 

handlingar, i organiseringen 

av arbetet och att de är 

vägledande" 

Hur ser du på de 

värderingar som 

företaget har? Hur 

känns/märks/syns/hörs 

de i företaget? 

Joanne (1999), 

Kronstam (2002), 

Philipson (2004), 

Rokeach (1976), 

Barney (1986)  

 

 

 

 

 

 

 

Värderingar 
"Vad företaget står för, 

framgång, trivsel, mål och syfte" 

Vad tror du en 

bra 

företagskultur 

kan bidra till? 

Schein (1990), 

Philipsson (2004), 

Carlsson (2011), Rollof 

(1999), Luca & 

Tarricone (2002), Lok 

& Crawford, 1999 

Medarbetarna 

"Anställda ska besitta 

egenskaper som gynnar 

företaget" 

På vilket sätt 

agerar du utefter 

de värderingar 

som finns? 

Luca & Tarricone 

(2002) 

Medarbetarna 

"När man är ny är det viktigt att 

man får känna delaktighet och ta 

del av värderingarna" 

Hur 

introducerades 

du för 

värderingarna? 

Carlsson (2011), Schein 

(1984)  

Subkulturer 

"Det finns subkulturer som 

modifierar eller ersätter den 

befintliga företagskulturen. Nya 

medarbetare måste lära sig den 

Tror du att man 

måste ha samma 

värderingar som 

företaget för att 

Hofstede (1998), 

Jermier, Slocum, Fry & 

Gaines (1991), Van 

Maanen & Schein, 
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nya organisationen och dess 

traditioner" 

kunna jobba 

där?    Hur 

viktigt är det för 

er att företagets 

värdegrund är 

något som de 

anställda ställer 

sig bakom? 

1977), Martin & Sieh 

(1983), Lok & 

Crawford (1999) 

 

 

 

 

 

Ledning 

"Ledarens viktigaste uppgift är 

att upprätthålla och skapa god 

atmosfär i gruppen, skapa 

arbetsglädje, få gruppen att 

arbeta som ett lag, motivera. 

Ledaren måste veta hur 

medarbetarna tänker, tycker och 

känner" 

På vilket sätt 

bidrar din chef 

till att ge dig 

förutsättningar 

för att göra ett 

bra jobb? På 

vilket sätt bidrar 

din chef till din 

personliga 

utveckling? 

Krona & Skärvad 

(1997), Rollof (1999), 

Mathieu & Zajac 

(1990), Curry, 

Wakefield, Price, & 

Mueller (1986), 

Bateman & Strasser 

(1984), Mathieu & 

Hamel (1989), Brief & 

Aldag (1980), Williams 

& Hazer (1986), Lok & 

Crawford (1999), 

Michaels (1994), 

Iverson & Roy (1994), 

Ke & Wei (2008) 

Externa 

intressenter 

"Ett företags 

varumärkespersonlighet bör 

återspegla de värderingar som 

finns i företaget.  Medarbetarna 

Hur tror du att 

företaget ses av 

kunderna? 

Edman & Laurelli 

(1997), Carlsson (2011), 

Keller & Richey (2006) 
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bör upptäcka kundernas behov 

och vara närvarande" 

 

Tabell 2. Operationalisering (egen) 
 

Vi har inlett alla intervjuer med samma inledande frågor, vilka har varit roll i företaget, kön 

och ålder. Utöver dessa har vi ställt frågor som har hjälpt oss att få en inblick i vilka känslor 

som råder på arbetsplatserna som kan kopplas samman med företagskulturen.  

 

3.6 Analysmetod 

Det talas ofta om tre olika angreppssätt när man pratar om härledning inom vetenskapen och 

hur vi ska relatera teorin med verkligheten: deduktiv, induktiv samt abduktiv. Abduktiv är 

enligt Patel & Davidsson (2011) en kombination av de två första och där man pendlar mellan 

teori och empiri för att uppnå förståelse. Deduktion beskrivs av Lindholm (1999) som vägen 

uppifrån och ned, att vi följer bevisandets väg. En redan befintlig teori avgör vilken 

information som samlas in, hur den ska tolkas och hur vi ska skildra resultaten till den 

befintliga teorin. En risk med detta kan enligt Patel & Davidsson (2011) vara att den 

befintliga teorin påverkar forskningen så att nya upptäckter utelämnas. Induktion beskrivs av 

Patel & Davidsson (2011) som vägen nedifrån och upp, vi följer upptäckandets väg; gör 

observationer och formulerar en teori utifrån den insamlade empirin. Risken med detta är att 

vi baserar teorin på ett empiriskt underlag som kanske inte är generellt eller har tillräcklig 

räckvidd. 

 

När man utför en kvalitativ studie finns en risk att den medför omfattande material som sedan 

ska bearbetas. (Bryman & Bell, 2011). Vi anser att detta kan bli problematiskt och ge 

missvisande resultat om inte en strukturerad analysmetod används. I och med detta har vi i 

denna studie använt oss av en abduktiv analysmetod (Philipson, 2013). Analysmetoden som 

vi har använt oss av är enligt Philipson (2013) en metod som analyserar kvalitativ data på ett 

strukturerat sätt. När man använder sig av denna metod inleder man med att föra in det 

transkriberade intervjumaterialet i matriser. Varje svar på varje fråga ska infogas i varsin cell 

och därefter ska man gå igenom allt material och finna nyckelord. Nyckelorden bidrar sedan 

till att gemensamma rubriker kan skapas som förenar liknande svar. Tack vare detta kan 
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mönster identifieras. Dessa mönster förklaras och analyseras i vår empiri- och analysdel. 

(Philipson, 2013) 

 

3.7 Kvalitéts-”mått” 

3.7.1 Validitet 

Validitet handlar om frågan om de framkomna slutsatserna hänger ihop eller inte (Bryman & 

Bell, 2011). Validiteten avser om fallstudien undersöker det som forskaren vill undersöka. 

(Merriam, 1994; Bryman & Bell, 2011) Intern validitet innebär att det bör finnas 

överrensstämmelse mellan teorin och observationerna (Bryman & Bell, 2011). I och med att 

vi har varit öppna för nya synvinklar och teorier har det bidragit till en hög grad av 

överensstämmelse mellan teori och empiri. Vi anser att den interna validiteten har stärkts i 

och med att vi har använt oss av en strukturerad analysmetod som har summerat vårt 

empiriska material. 

 

Intervjufrågorna har noggrant utformats av oss samt i samråd med vår handledare och har 

utgått från tidigare forskning samt våra forskningsfrågor. Detta har resulterat i hög intern 

validitet. Bryman & Bell (2011) menar att det finns risk för att den externa validiteten blir låg 

vid kvalitativa studier. Vi anser att detta stämmer in på vår forskning då vi har haft svårt att 

generalisera kring våra resultat då vi har gjort en studie som enbart koncentrerat sig på ett 

moderbolag och dess dotterbolag. Detta säger nödvändigtvis inte mycket om hur det ser ut i 

andra företag. Vi anser däremot att delar av det framkomna resultatet går att generalisera till 

en större mängd företag. 

 

Vi anser även att validiteten har stärkts i och med att vi har operationaliserat teorin till våra 

intervjufrågor. Vi menar att våra intervjufrågor speglar det som vi vill studera. Vi fick 

intrycket av att respondenterna till största del ansåg att våra frågor var lätta att förstå. Vid 

enstaka frågor hade några av respondenterna svårigheter med att förstå vad som efterfrågades. 

Vi tror att om vi hade gjort flera tester på våra frågor innan intervjuerna utfördes hade 

validiteten kunnat stärkas ännu mer. 
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3.7.2 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2011) innebär reliabilitetsbegreppet huruvida resultaten från en 

undersökning blir densamma om undersökningen skulle utföras igen. Det handlar om frågor 

som rör pålitlighet och följdriktighet hos de mätningar som har gjorts. Liksom den externa 

validiteten är den externa reliabiliteten ofta låg i kvalitativa undersökningar. Denna berör i 

vilken utsträckning undersökningen går att upprepa. I och med att vår undersökning studerar 

ett specifikt fenomen försvåras denna upprepning. 

 

Enligt Jacobsen (2002) har urvalet av enheter en stor betydelse för studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. Den interna reliabiliteten innefattar en risk för att de personer som ingår i 

undersökningen gör olika tolkningar samt att det finns utrymme för subjektiva bedömningar. 

Vi anser att vår interna reliabilitet är hög då vi har haft en nära diskussion och samarbete 

under hela undersökningen och därmed reducerat dessa risker. Om respondenterna på något 

vis ger felaktig information, inte har tillräcklig kännedom om det vi vill undersöka eller om de 

skulle ljuga kan problem uppkomma. Vi har varit noggranna med att inte ställa frågor som är 

svåra att svara ärligt på och som kan upplevas obekväma för att reducera det problemet. Våra 

respondenter har även varit noga med att klargöra när de har haft problem med frågorna. Vi 

har använt oss av en och samma intervjuguide för alla respondenter, för att intervjuerna ska 

bli så jämförliga som möjligt. Detta har stärkt reliabiliteten. I och med att vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer, där det funnits rum för exempelvis följdfrågor, kan reliabiliteten 

ha påverkats negativt. Vi anser däremot att har varit nödvändigt för oss att göra på detta sätt 

för att få en djupare förståelse för respondenternas åsikter och tankesätt. 

 

Vi anser även att vi har stärkt reliabiliteten genom att vi utförligt förklarat hur vi har 

genomfört studien. Vi anser även att vår analysmetod har bidragit till stärkt reliabilitet då den 

är lätt och följa. Läsaren kan se våra nyckelord samt de mönster som uppkommit. Vi har även 

valt att skriva en förklarande text kring svaren. 

 

3.7.3 Källkritik 

Vid skrivandet av en uppsats är det viktigt att man kritiskt granskar det insamlade materialet 

(Holme & Solvang, 1997). Det är nödvändigt att ta reda på var och när materialet har 

uppkommit, vem upphovsmannen är, vem materialet riktar sig till samt vem mottagaren till 
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materialet är (Patel & Davidsson, 2003). När vi har samlat in information till vår studie har vi 

varit noggranna med dessa bitar. Vi har använt oss av både vetenskapliga artiklar, 

elektroniska källor samt litteratur för att få en bred teoridel. Vi har jämfört dessa källor och 

information med andra för att finna likheter och skillnader. Vi har även varit noggranna med 

att syna materialet med en kritisk blick. Informationen om moderbolaget och dotterbolaget är 

hämtade från deras hemsidor, vilket kan innebära att informationen är vinklad. Vi har därmed 

enbart använt denna information för att ge läsaren en överblick av vad det är för företag. Vi 

anser inte att denna information har påverkat empirin eller resultatet.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenterar vi vår empiriska studie, vi börjar med en kort presentation av 

respondenterna. Vidare uppvisar vi resultatet av vår kvalitativa studie. 

 

4.1 Presentation av moderbolaget och dotterbolaget 

Nedan följer två korta presentationer av de företag vi utfört empiridelen på, då företagen valt 

att vara anonyma kommer vi i fortsättningen endast att benämna dem som moder- och 

dotterbolag. 

 

4.1.1 Moderbolaget 

Moderbolaget är ett företag som verkar inom fond-, bank- och fastighetsförmedling och har 

ungefär 5600 anställda. Företagets övergripande mål är att tillvarata kundernas gemensamma 

intresse i olika ägarfrågor för att kunna bidra till en långsiktig bra utveckling av 

riskkapitalmarknaden samt ge god avkastning.  

 

4.1.2 Dotterbolaget 

Dotterbolagets företagskultur bär en anda av högt medarbetarengagemang och de 

grundläggande värderingarna är synligt formulerade för alla inom företaget. Som anställd i 

dotterbolaget förväntas man att ta många egna initiativ och vara engagerad. Det utförs löne- 

och mål samtal mellan medarbetare och chef, vilket utgör en viktig grund för värdering av 

arbetsinsatserna. Tillsammans med sin chef har de anställda utformat ett skriftligt mål 

kontrakt som innefattar företagsövergripande, bas, avdelningsvisa samt individanpassande 

mål.  

 

4.2 Empiriresultat 

Nedan presenteras vårt empiriresultat i form av tabeller för att lättare kunna utläsa resultatet 

på ett överskådligt vis.  

 

4.2.1 Tabellerna  

Vårt empiriska material har summerats i matriser där svaren för varje fråga utläses radvis och 

respondenternas svar utläses kolumnvis. I genomgången av vårt empiriska material har vi 

identifierat nyckelord och dessa befinner sig i andra kolumnen. Om respondentens svar 
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sammanfaller med nyckelorden har rutan markerats med gul färg. Vi har nedan utformat tre 

tabeller, en för moderbolaget, en för dotterbolaget samt en gemensam för de båda företagen. 

Respondenterna har fått namn utifrån vilket av företagen de tillhör (M och D) samt nummer 

1-5. Tack vare dessa tabeller har en möjlighet uppkommit att kunna analysera svaren på ett 

överskådligt sätt.  

 

4.2.2 Mönster för moderbolaget 

 
 
Tabell 3. Mönster för moderbolaget (egen) 
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I denna tabell kan vi urskilja vissa mönster från respondenternas svar samt svar som inte 

följer något mönster. Vi kan även se att det finns grupperingar av respondenterna M1, M4 och 

M5 svar. Vi har valt att referera till dessa som grupp 1 och den andra gruppen med 

respondenterna M3 och M2 till grupp 2. Alla i grupp 2 ville börja arbeta i företaget då de 

ansåg att företaget hade ett gott rykte. De andra respondenterna har svarat olika på denna 

fråga och har därför inte följt något speciellt mönster. Två av respondenterna från grupp 1 har 

en utbildning som passar med arbetet och två respondenter från samma grupp började jobba 

på företaget av en ren tillfällighet. 

 

Grupp 1 tänker på förhållningsregler när de hör ordet företagskultur. Grupp 2 tänker på 

sammanhållning och värderingar och även en person från grupp 1 tänker på värderingar. Alla 

respondenterna vet vad företaget har för värderingar och dessa är tillit, engagemang, öppenhet 

och professionalism. Majoriteten av respondenterna tycker att värderingarna är synliga inom 

företaget då de jobbar mycket med dem. Värderingarna tas upp i medarbetarsamtal som sker 

årligen. Respondenterna tycker att vissa av värderingarna syns mer tydligt såsom 

engagemang, medan de behöver jobba mer med tillit.  

 

Majoriteten av grupp 1 anser att värderingarna utgör grunden för arbetssättet och att 

värderingarna är kärnan inom företaget och det är dem som de anställda kan luta sig emot vid 

exempelvis beslutfattningsprocessen. Två respondenter anser att värderingarna som företaget 

har leder till bättre affärer. Majoriteten av grupp 1 samt en från grupp 2 tycker att 

värderingarna är tydliga samt enkla att arbeta utefter. Majoriteten av respondenterna tror att 

en bra företagskultur kan bidra till framgång. Grupp 2 anser att den även kan bidra till 

gemenskap och trivsel. Respondenterna förklarade att om de anställda trivs på arbetsplatsen 

kan de utföra ett bättre arbete, vilket medför nöjdare kunder vilket i slutändan kan resultera i 

bättre affärer. Majoriteten av respondenterna anser att de är engagerade i sitt jobb och 

försöker alltid lösa situationer på bästa sätt. De jobbar hårt och försöker alltid att dela med sig 

av sin kompetens. Majoriteten av grupp 1 anser även att de försöker jobba med tilliten, både 

gentemot de anställda och kunderna. De tror att om man vågar lita på varandra och ger 

varandra respekt kommer ett bättre arbete kunna utföras. Grupp 2 anser att de ständigt 

försöker vara professionella i sitt arbete. De menar att de arbetar i ett respekterat 

specialistföretag där professionalismen är otroligt viktig. Det gäller att inte ta motgångar för 
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personligt eller skylla på andra, utan att försöka lösa dessa på bästa sätt. De tror även att det är 

viktigt att vara professionell mot kunderna så att de kan känna sig tryggare. 

 

Alla i grupp 1 anser att deras chefer ger dem tillit och det ger dem förutsättningar för att 

kunna göra ett bra jobb. Majoriteten av grupp 1 tycker att deras chefer är stöttande vilket 

bidrar till deras personliga utveckling. Om de står inför problem vet de att de har en chef att 

luta sig emot som ger dem feedback och stöd. Grupp 2 anser att deras chefer ger dem 

utmaningar som främjar deras personliga utveckling samt att deras chefer är väldigt 

engagerade i vad de utför.  

 

Grupp 1 anser att de har en mycket bra relation till sina arbetskamrater. Det är högt i tak och 

de har roligt ihop. Grupp 2 anser däremot att det kunde ha varit bättre. De tycker att alla är 

trevliga men de känner att de kunde ha haft en ännu närmare relation med dem. Två 

respondenter tycker att relationen de har med arbetskamraterna är givande. De lär från 

varandra och hjälps åt när det behövs. Respondenterna tyckte att det var relativt svårt att 

komma in i gänget som nyanställd och det fanns ingen initiering. Efter några månader 

anordnades en utbildning och via den fick de bättre kontakt med andra anställda.  

 

Grupp 1 tror att kunderna ser företaget som pålitligt. De hoppas att kunderna vet om att de 

bryr sig om dem och gör deras bästa för att få dem nöjda. En respondent tror att kunderna ser 

företaget som engagerat och en respondent tror att det kan finnas både negativa och positiva 

känslor. Respondenten tror detta för att företaget kan beröra relativt starka känslor hos 

kunderna och beroende på hur de blir bemötta och vilken hjälp de får, formas deras åsikter. 

Alla respondenternas syn på företaget har förändrats och för två av dem har förväntningarna 

överträffats. Alla visste om vad det var för företag sedan innan, men en av respondenterna 

förklarar att hon sedan tidigare inte visste hur involverat företaget var i olika saker, 

exempelvis lokala aktiviteter. Majoriteten anser att det bästa med att arbeta i företaget är 

närheten som de har till kunderna. De får träffa många nya och spännande människor i deras 

arbete, vilket de värdesätter högt. Majoriteten av grupp 1 anser att det bästa är att de har en 

frihet i arbetet. En av respondenterna anser att arbetsklimatet är det bästa med att arbeta där. 

Alla respondenterna skulle rekommendera andra att arbeta i företaget. 
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4.2.3 Mönster för dotterbolaget 

 
 
Tabell 4. Mönster för dotterbolaget (egen) 

 

 

 



 

 

 

43 

I denna tabell kan vi urskilja vissa mönster från respondenternas svar samt svar som inte 

följer något mönster. Vi kan även se att det finns grupperingar av respondenterna D1, D2 och 

D4 svar. Vi har valt att referera till dessa som grupp 3 och den andra gruppen med 

respondenterna D3 och D5 till grupp 4.  

 

Samtliga i grupp 3 och ytterligare en respondent ville börja arbeta i företaget i och med att det 

som företaget sysselsätter sig med överensstämmer med deras intresse. Tre av respondenterna 

har även en utbildning som är lämplig för företaget och de arbetsuppgifter de har. Två av 

respondenterna förklarar även att tajmingen var betydelsefull för anledningen till varför de 

började arbeta där. Dessa två hade nyligen slutat på sitt tidigare jobb och samtidigt dök deras 

tjänst upp. En av respondenternas svar skiljer sig från de andra då denna person började arbeta 

i företaget på grund av en tillfällighet.  

 

Majoriteten av respondenterna anser att företagskultur för dem innebär värderingar och en av 

respondenterna svarade sammanhållning. Alla respondenterna känner till företagets 

värderingar. Majoriteten av dem kunde dessa utantill, medan några hade en tydlig bild av vad 

de står för, men kunde inte återberätta dessa. De som kunde värderingarna utantill berättade 

att dessa är se möjligheter, handla affärsmässigt, ge lite mer, bli lite bättre samt visa respekt 

och förtroende. Grupp 3 anser att värderingarna står för bra saker och två av dem tycker även 

att de är bra gentemot kunderna. Grupp två anser att de är utformade på ett sätt som är bra på 

lång sikt. Två av respondenterna tycker även att de är tydliga och enkla att förstå. Alla 

respondenterna förklarar även för oss att värderingarna är synliga inom företaget och tas ofta 

upp i de medarbetarsamtal som råder månadsvis. Vi kunde även vid vår observation se att i 

det gemensamma samlingsrummet fanns en stor tavla där värderingarna var tryckta. 

Respondenterna förklarade även att värderingarna initieras direkt vid nyanställning.  

 

Alla respondenterna anser att en bra företagskultur kan bidra till framgång för ett företag. 

Majoriteten menade att företagskulturen kan bidra till bättre kundbemötande så att det 

genererar mer vinst. En av respondenterna menar att företagskulturen kan bidra till trivsel i 

företaget och även det kan resultera i framgång. Personen anser att trivseln kan bidra till att de 

anställda trivs och därför gör ett bättre jobb som sedan utmynnar i bättre resultat. Två av 
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respondenterna anser att en bra företagskultur kan bidra till gemenskap. Grupp 4 menar att en 

bra företagskultur kan leda till tydlighet i vad företaget står för.    

 

Grupp 3 anser att de är stöttande när de agerar utefter de värderingar som finns och de månar 

om de anställda. Grupp 4 anser att de är engagerade i sitt arbete och jobbar utefter en hög 

lägsta nivå och det gör även en respondent till från grupp 3. En respondent försöker även 

genom att vara glad och positiv sprida en bra anda. 

 

Majoriteten anser att cheferna i företaget ser medarbetarnas potential. Två respondenter tycker 

att cheferna är stöttande genom att lyssna på vad de har att säga och tar till sig av det som 

sägs. De anser även att det finns möjligheter att söka sig vidare, vilket kan bidra till en 

personlig utveckling. Alla respondenterna tar upp att företaget ofta har tävlingar där olika 

medarbetares resultat mäts, vilket ofta bidrar till att man vill göra ett bra jobb. Två av 

respondenterna berättar även att företaget/cheferna lyfter fram andra personlighetsdrag, såsom 

bra ”kamratanda”. Detta är någonting som de värderar högt. 

 

Grupp 4 anser att relationen mellan dem och deras arbetskamrater och chef är trevlig och även 

en till respondent höll med om detta. Majoriteten av grupp 3 anser att deras relation med 

arbetskamrater och chef är nära och stöttande. Alla respondenter anser att de har fått nya 

vänner tack vare jobbet. De tycker inte att det var svårt att komma in i gänget då alla är glada 

och sociala. I företaget råder inga fasta platser vilket respondenterna menar hjälper till när 

man är ny. De flesta av respondenterna förklarade att företaget relativt ofta anordnar olika 

aktiviteter för att stärka sammanhållningen, både för hela företaget och avdelningsvis.  

 

Majoriteten tror att kunderna ser företaget som ett pålitligt företag. De berättade att kunderna 

kan köpa profilprodukter, vilket enligt respondenterna tyder på att företaget har ett gott rykte. 

Majoriteten av grupp 3 tror att kunderna kan ha delade åsikter gällande företaget och de tror 

att detta beror på att företaget berör många känslor och åsikter. Två respondenter tror att 

kunderna ser företaget som byråkratiskt.  

 

Respondenternas syn på företaget har förändrats till det bättre. En respondent tycker att det är 

mer personligt än vad denna trodde innan denna började. Grupp 3 anser att det bästa med att 
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arbeta i företaget är att det råder bra sammanhållning. Majoriteten anser att det är ett bra 

arbetsklimat och att man har möjlighet att utvecklas. En respondent tycker att den har 

varierande arbetsuppgifter och det samtidigt som att denna trivs gör att arbetsdagarna går 

väldigt fort, vilket denna menar är positivt. Alla respondenterna skulle rekommendera andra 

att jobba i företaget. 
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4.2.4 Mönster för moderbolaget och dotterbolag 

 
 
Tabell 5. Mönster för moderbolaget och dotterbolaget (egen) 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 
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Denna tabell har utformats för att på ett tydligt sätt visa hur alla respondenter inom moder- 

och dotterbolaget har svarat. Vi har utsett tre mönster som vi anser är intressanta och värda att 

kommentera. 

Det framgick tydligt från intervjuerna att dotterbolagets medarbetare har gjort ett aktivt och 

medvetet val utifrån sitt intresse och sin utbildning samt till viss del tajmingen när de tog 

anställning hos företaget. Majoriteten av moderbolagets medarbetare har utgått från tidigare 

arbetslivserfarenheter, företagets goda rykte och sin utbildning (figur 1.1). Det synliggjordes 

ytterligare att en del av respondenterna hade av en tillfällighet sökt arbete här och det fanns 

ingen koppling till deras tidigare utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet, företagets goda 

rykte eller tajming (figur 1.2). Det går även att utläsa att även om respondenterna tror att en 

företagskultur kan bidra till framgång och gemenskap så tror de inte att värderingarna kan 

leda till bättre affärer och vara bra på lång sikt (figur 1.3). 

 

Vi kan se att frågan om vad det bästa med att arbeta i företaget är gav olika svar beroende på 

vilket företag respondenterna tillhör. Vi anser att respondenterna i dotterbolaget svarade 

relativt lika då majoriteten svarade arbetsklimatet, sammanhållningen och 

utvecklingsmöjligheten. I moderbolaget var det enbart en respondent som svarade 

arbetsklimatet och majoriteten svarade närheten med kunderna. Vi har tack vare denna tabell 

kunnat urskilja, enligt oss intressanta mönster som berör skillnader och likheter mellan 

moderbolaget och dess dotterbolag. Vi kommer härnäst analysera dessa mönster med hjälp av 

tidigare nämnd empiriinformation och tidigare forskning.   
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5. Analys 

I detta avsnitt jämförs våra empiriska resultat med den teoretiska referensramen som  

presenterats. Olikheter och likheter blir belysta. På samma sätt gör vi även jämförelser mellan 

empiri och empiri. Vi kommer även använda oss av vår egen modell för att underlätta analysen. 
 

5.1 Värderingar 
Empirin ger oss en tydlig bild av att värderingarna är otroligt viktiga i båda företagen. Enligt 

Bang (1988) kan värderingar beskrivas som företagskulturens kärna och vi håller med om 

detta. I nästan alla frågor om företagskulturen som ställdes under intervjuerna återkom 

samtliga respondenter till värderingarna och hänvisade till dem i sina svar. När 

respondenterna fick frågan vad de tänkte på när de hörde ordet företagskultur svarade 

majoriteten värderingar. Enligt Deal & Kennedy (1982), Peters & Waterman (1982), 

Nationalencyklopedin, Kronstam (2002), Barney (1986), Ke & Wei (2008) och Philipson 

(2004) är värderingar en stor del av företagskulturen. Samtliga respondenter anser att 

värderingarna är viktiga för företagskulturen och alla är medvetna om vilka värderingar 

företagen har. Värderingarna som företagen har skiljer sig något från varandra och vi tror att 

detta beror på att de är anpassade till deras respektive kärnverksamhet.  

 

Vi har fått intrycket av, både från observationen och intervjuerna att värderingarna är synliga i 

företagen och att båda företagen arbetar mycket med dessa tillsammans med medarbetarna. I 

dotterbolaget finns de uppsatta i form av en tavla på väggen och värderingarna tas upp vid 

samtliga medarbetarsamtal som sker månadsvis. Värderingarna introduceras direkt vid 

nyanställning samt vad det innebär i det dagliga arbetet, vilket också tyder på att de är viktiga 

för företaget. Vi har fått intrycket av att värderingarna utgör grunden för dotterbolaget. Vi tror 

att detta bidrar till att företagskulturen blir starkare då värderingarna inriktar sig både mot 

företaget i sig, kunder och de anställda.  
 

Enligt Jermier, Slocum, Fry & Gaines (1991) kan subkulturer kan uppkomma av medarbetare 

som modifierar eller ersätter den officiella företagskulturen genom exempelvis motstånd. 

Personerna inom en subkultur utvecklar sina egna värderingar med mera. Varken 

moderbolaget eller dotterbolaget har visat på att subkulturer existerar där, då samtliga 

respondenter anser att man inte skulle vilja jobba där om man innehar skilda värderingar. Vi 

är beredda på att hålla med om detta. Vi har svårt att se att man skulle vilja jobba där om sina 
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värderingar skulle skilja sig åt märkbart mycket från företagets och främst om det är något av 

den anställdes kärnvärderingar som saknas. En medarbetare är dock enligt respondenterna 

flexibel och kan anpassa sig till företagets värderingar om de skulle skilja sig åt. Krona & 

Skärvad (1997) menar att det är viktigt att ha tydliga värderingar för att ge medarbetarna en 

tydlig bild av vad företaget står för. Vi anser även precis som majoriteten av respondenterna 

att företagens värderingar är tydliga och enkla att ta till sig och förstå vad de innebär och vad 

jag som medarbetare kan förvänta mig av mina ledare och kollegor när det gäller bemötande. 

I och med detta så skulle det vara relativt enkelt för en medarbetare att levandegöra företagets 

värderingar i sitt dagliga arbete. 
 

Carlsson (2011) menar att när en medarbetare är ny är det viktigt att denna person får ta del av 

värderingarna då personen på ett enklare sätt kommer in i och förstår företagskulturen. 

Dotterbolaget har introducerat en process där de kontinuerligt introducerar värderingarna 

direkt vid nyanställning, vilket vi tror bidrar till att medarbetaren förstår vikten av 

värderingarna, samt kommer in i företagskulturen snabbare. Vid intervjuerna har det också 

framkommit att ledarna i dotterbolaget tydligt visar vägen för medarbetarna genom att 

levandegöra värderingarna i det dagliga arbetet samt att ha kontinuerliga dialoger om den 

värdegrund som finns inom dotterbolaget. 
 

Genom värderingar kan man få de anställda att trivas, göra sitt bästa och stanna inom 

företaget (Schein, 1990). Samtliga respondenter verkar trivas inom företaget då de 

rekommenderar andra att börja arbeta där. Vi tror att värderingarna som finns i företaget kan 

ha stor inverkan på att de trivs och att de vill göra ett bra jobb.  

 

5.2 Anställda 
Rollof (1999) menar att det är viktigt att alla medarbetare vet om vilka mål som finns och att 

de kan definiera vilken riktning de ska arbeta. I båda företagen tar cheferna upp vilka mål 

företagen har och hur vägen dit bör/kan se ut. I moderbolaget sker dessa medarbetarsamtal 

årligen och i dotterbolaget sker de månadsvis. Vi tror att detta kan påverka hur tydliga målen 

är samt arbetsgången. Enligt Rollof (1999) kan medvetenheten kring målen påverka företagets 

framgång och vi tror att detta kan ha betydelse i dessa företag.  
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Enligt Luca & Tarricone (2002) vill ett företag ha en kombination av egenskaper hos de 

anställda. Vi anser att i dotterbolaget är cheferna duktiga på att ta tillvara på flera 

personlighetsdrag. Respondenterna har förklarat för oss att de har ett flertal tävlingar där olika 

egenskaper bedöms. Vissa tävlingar berör resultat och andra personlighetsdrag såsom “bäst 

kamratanda”. Enligt Philipson (2004) är det viktigt att inte bara se till förmåga och 

skicklighet, utan även attityd och värderingar. Vi anser att dotterbolaget har lyckats med detta 

då det framkom under intervjuerna att dotterbolagets respondenter anser att företaget 

tydliggör vikten av attityder och värderingar vilket i sin tur ger en motiverande drivkraft. 

Samtliga respondenter i dotterbolaget värdesätter gemenskapen som råder i företaget. De 

verkar arbeta mycket med detta och vi anser att detta påverkar företagskulturen. Philipson 

(2004) menar att en företagskultur innefattar hur de anställda uppvisar och utför handlingar 

mot varandra. Han menar även att det klimat som råder på arbetsplatsen återspeglas i 

företagskulturen. Utifrån vår empiri har vi tolkat att det råder ett gott klimat i dotterbolaget 

vilket gör att alla trivs och kan utföra ett bra jobb. Vi anser att det råder en god “vi-känsla” i 

företaget och detta återspeglas i deras företagskultur vilket har gjort den stark. 

Respondenterna i dotterbolaget anser även att det var enkelt att komma in i gänget. De har 

valt att inte ha fasta platser, vilket vi tror kan medföra att man på ett enklare sätt träffar nya 

arbetskamrater och lär känna dessa.  
 

I moderbolaget verkar det också finnas en relativt bra gemenskap, däremot verkar den inte 

vara lika stark som i dotterbolaget och den upplevs enligt oss inte heller vara lika 

betydelsefull. Respondenterna har olika syn på hur relationen till deras arbetskamrater är, 

vissa anser att den är mycket bra och vissa anser att den kan vara bättre. Detta tycker vi är 

intressant då det inte var någon i dotterbolaget som tyckte att relationen till arbetskamraterna 

på något sätt var dålig. Det var dessutom svårt för respondenterna i moderbolaget att komma 

in i gänget då det inte fanns någon initiering. Moderbolaget har dessutom valt att ha fasta 

platser på kontoret, vilket enligt oss kan försvåra processen att lära känna nya människor.   

 

Krona & Skärvad (1997) menar att det är viktigt att skapa ett ledarskap som pekar ut 

färdriktningen samt kommunicerar möjligheter. Som vi tidigare nämnt tas målen upp i 

medarbetarsamtalen vilket enligt oss innebär att cheferna pekar ut färdriktningen. 

Respondenter från båda företagen anser att deras chefer är stöttande genom att lyssna, ta till 

sig, ger feedback och finns till hands vid behov. I dotterbolaget kan vi även se att cheferna ser 
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potential hos medarbetarna samt att medarbetarna har möjlighet att söka sig vidare. Dessa 

faktorer anser vi kan innebära att cheferna kommunicerar möjligheter. Även i moderbolaget 

där cheferna ger utmaningar och har tillit för medarbetarna kan enligt oss innebära att de 

kommunicerar möjligheter. Cheferna har även som ansvar att se till att alla förstår 

värderingarna och bygger en företagskultur som alla känner sig delaktiga i och förstår 

(Carlsson, 2011). I och med att medarbetarna, som vi tidigare nämnt, har en tydlig bild av 

vilka värderingarna är har cheferna lyckats med att skapa en förståelse som är grunden för att 

sedan kunna levandegöra de värderingar som företaget har.  
 

5.3  Externa intressenter 

Enligt Keller och Richey (2006) återspeglas de värderingar som finns i varumärket och 

processen börjar med företagets anställda. I och med att båda företagens värderingar är 

synliga och genomsyrar företaget anser vi att det bör nå ut i varumärket. I och med att båda 

företagen befinner sig i en bransch som är relativt känslig har vi full förståelse för att 

kunderna kan ha delade åsikter om dem. Enligt Carlsson (2011) är försäljning 

relationsbyggande och det är medarbetarna som bygger relationerna. Han menar även att 

försäljningen startar i att se över företagskulturen, värderingarna och sätta upp mål. Utifrån 

det empiriska materialet anser vi att dessa faktorer kan vara en bidragande faktor till varför 

dessa företag har en konkurrensfördel på marknaden.  
 

Båda företagens värderingar berör kundfrågan och i och med att majoriteten av 

respondenterna svarar att de tror att kunderna ser företaget som pålitligt kan det innebära att 

de arbetar mycket med det. Enligt Edman och Laurelli (1997) är det viktigt att skapa 

långvariga relationer med kunderna och se till att de står i centrum. Om kunderna ser 

företagen som pålitliga och förtroendeingivande, vilket är det som respondenterna tror, kan 

långvariga relationer skapas. Vi anser även att dessa företag inte skulle överleva utan 

kunderna och därför är det otroligt viktigt att de står i centrum. I och med att det finns 

respondenter som tror att kunderna ser företagen som byråkratiska är det viktigt att få bort den 

stämpeln. Vi tror att detta kan ha en negativ inverkan och det är betydelsefullt att 

företagskulturen lyser igenom.  

 

I och med att många kunder väljer att synas i produkter med framför allt dotterbolagets logga 

på, tror vi att dessa kunder ser företaget som professionellt och pålitligt. Vi tror att man som 
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kund känner en viss stolthet när man bär detta märke och att det kan bero på att 

företagskulturen även tydligt har kommunicerats till kunderna.  

 

5.4 Företagskultur 
Philipson (2004), Alchian (1950), Alchian & Demsetz (1972) och Schein (1990) menar att en 

viktig nyckel för att nå framgång är att ha en tydlig företagskultur. Data från empiridelen visar 

att alla respondenterna ansåg att företagskulturen i ett företag är viktig och att en tydlig, stabil 

och kommunikativ kultur leder till framgång och en trivsel på arbetsplatsen.  
 

I empirin går det att utläsa skillnader i hur företagskulturerna ter sig i organisationerna, men 

en viktig del är att alla respondenter kan företagets kultur i både moder- och dotterbolag, 

vilket är en stark gemensam del i att företagen satsar på att företagets värderingar ska nå ut till 

alla anställda, vilket i sin tur leder till att värderingarna synliggörs när de möter externa 

intressenter så som kunder. Krona och Skärvad (1997) anser att det är betydelsefullt att skapa 

en företagskultur som är genomsyrad av värderingar som engagerar och motiverar individer 

till insatser utöver det vanliga inom organisationen. Det är viktigt att ha tydliga värderingar 

för att kunna ge medarbetarna en klar bild av vad företaget står för då de är företagets ansikte 

utåt i många lägen.  

 

Landers (1975) menar att det är vanligt att bolagsägare väljer att dela upp sin verksamhet i 

flera olika bolag för att kunna specificera sina tjänster i olika bolag som kan specialisera sig 

på en sak för att få ett bättre resultat inom diverse affärsområden. I empiridelen kan vi tydligt 

utläsa att de allra flesta respondenter i dotterbolaget började arbeta inom företaget genom att 

de hade ett intresse för företaget och dess kultur, de var genuint intresserade i företagets 

“produkt”. Medan de allra flesta respondenter i moderbolaget har svarat att det börjat arbeta 

inom företaget av ren tillfällighet eller för att det matchade med deras utbildning. 

Dotterbolaget har med andra ord genom deras specifika inriktning en starkare företagskultur 

med en starkare “vi-känsla” i och med de anställdas stora gemensamma intresse för 

produkten. 
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6. Slutsatser och reflektioner 

I det sista kapitlet presenterar vi vilka slutsatser vi drar av denna studie med utgångspunkt 

från studiens syfte. Slutligen ger vi även förslag på framtida forskning.  

 

6.1  Våra Slutsatser 
Syftet med vår studie var att undersöka ett moder- och dotterbolag för att se om de har 

gemensamma eller skilda företagskulturer för att sedan belysa hur företagen influerar 

varandra och hur det påverkar företagens framgång. 

 

Resultatet från vår studie tyder på att företagskulturen är väldigt viktig för både moder- och 

dotterbolaget. Vi anser att den starka företagskulturen som finns inom både moder- och 

dotterbolaget är en bidragande faktor till båda företagens framgång. Värderingarna är en stor 

och betydelsefull del för båda företagen och vi anser att de utgör grunden för 

företagskulturen. En stor skillnad mellan moder- och dotterbolaget är att dotterbolaget arbetar 

mer medvetet och kontinuerligt med värderingarna som sker vid medarbetarsamtalen som 

genomförs varje månad, samt att de introduceras i en tidig fas under vid nyanställningen. Att 

de redan introduceras vid nyanställning tycker vi ger en inblick i hur betydelsefulla de är för 

företaget.  

 

Värderingarna skiljer sig något åt i företagen och vi anser att detta beror på att de är 

anpassade till produkterna som marknadsförs och säljs inom moder- och dotterbolag. Den 

största skillnaden som vi har noterat utifrån de intervjuer som har genomförts är gemenskapen 

i företagen. I dotterbolaget är gemenskapen väldigt viktig och en central del inom 

företagskulturen. Det är en trivsam och välkomnande stämning mellan medarbetarna och som 

nyanställd kommer man enkelt och lätt in i gänget. Vi anser att det delade intresset som råder 

inom dotterbolaget har en stor inverkan på gemenskapen. I moderbolaget råder det delade 

meningar kring relationen till medarbetarna, vilket enligt oss innebär att gemenskapen inte är 

lika stark inom detta moderbolag. Vi anser att gemenskapen är en viktig del av 

företagskulturen då den bidrar till trivsel på arbetsplatsen. Vi anser därför att dotterbolaget har 

en starkare företagskultur i denna aspekt.  De värderingar som återfanns både inom moder- 

och dotterbolaget anser vi bildar den kärna av grundläggande värderingar som är 

utgångspunkten för respektive bolags företagskultur.  
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Vi har utifrån de intervjuer som gjorts dragit slutsatsen att moderbolaget har sin egen 

företagskultur och att dotterbolaget har sin egen, vilket innebär att deras företagskulturer är 

separata från varandra. I dagsläget påverkar inte moderbolaget dess dotterbolag i denna aspekt 

och vi anser att detta är positivt då dotterbolaget är ett mindre företag som innehar en “vi-

känsla” som saknas i moderbolaget. Vi anser att detta är gynnsamt för dotterbolaget och den 

kärnverksamhet som bedrivs och för att värna om ”vi-känslan” bör dotterbolaget vidmakthålla 

sina värderingar och undvika att influeras av moderbolaget för mycket då det skulle kunna 

finnas en risk att ”vi-känslan” då kan gå förlorad. Företagskulturen bör vara anpassad för det 

specifika företaget för att den ska kunna behållas stark och främja den inriktning och 

målfokusering som företaget har. Utifrån de intervjuer som har genomförts och de analyser 

som gjorts, har vi noterat att det är svårt att etablera en gemensam företagskultur när moder- 

och dotterbolag har olika inriktningar och produkter som marknadsförs. Vi anser att det är 

viktigt att moder- och dotterbolagen har en gemensam utgångspunkt, en kärna som består av 

gemensamma värderingar, som sedan utvidgas, utvecklas och anpassas utifrån företagets 

inriktning och produkter för att skapa en egen värdegrund. 

 

Vi drar också slutsatsen att det är viktigt i ett dotterbolag som specialanpassat sig mot en viss 

nisch, att ha värderingar som på ett tydligt sätt kan kopplas ihop med produkten för att bli ett 

bättre kundanpassat företag med kunden i fokus och för att företagets värderingar ska nå hela 

vägen ut till kunderna.  Vi anser även att en tydlig och stark företagskultur bidrar till 

företagets framgång, både ur ett ekonomiskt- och medarbetarperspektiv. Då ökad trivsel på 

arbetsplatsen leder till mindre personalomsättning och ökad trivsel bland personalen. Vi anser 

även att alla anställda, medarbetare såsom ledare har en viktig roll inom företaget och 

företagskulturen. Det är de som, enligt oss till största del bidrar till en stark företagskultur. Vi 

tror inte att det undersökta moder- och dotterbolaget skulle nå framgång på det sättet de gjort 

utan de anställda. Vi anser dessutom att en tydlig värdegrund bidrar till att alla vet vad som 

förväntas av dem och att alla anställda jobbar utifrån samma värdegrund, vilket leder till 

bättre resultat för företaget genom att de externa intressenterna upplever företaget som ett 

välmående företag utåt och skapar på så sätt en förtroendegivande bild av företaget. 

 

Det råder inget tvivel om att en stark företagskultur med tydliga grundvärderingar ger företag 

en stabil grund att stå på för att nå framgång i den bransch de verkar i. Det leder också till att 
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visa en tydlig inriktning av vilket ledarskap samt medarbetarskap som företaget strävar mot. 

Vi tror också att det är viktigt att anpassa de grundläggande värderingar utifrån varje specifikt 

företag för att nå bästa möjliga resultat och som vi även tidigare nämnt bidrar en stark 

företagskultur till en bättre trivsel och gemenskap på arbetsplatsen.  

 

Sammanfattningsvis vill vi säga att det undersökta moder- och dotterbolaget har starka 

företagskulturer, men att de skiljer sig något från varandra. Även om de har skilda 

företagskulturer så har båda företagen kunnat nå framgång.   

 

6.2  Förslag på framtida forskning 
Då denna studie har inriktat sig på företagskulturens roll i ett moder- och dotterbolag, kan det 

vara av intresse att i framtiden undersöka två dotterbolag som har samma moderbolag. Ett 

annat förslag skulle kunna vara att jämföra ett moder- och dotterbolag som befinner sig i en 

annan bransch. 

 

6.3  Uppsatsens bidrag 
Studien sammankopplar tidigare forskning om företagskultur med ny forskning om hur 

företagskulturens roll kan se ut i ett moder- och dotterbolag i en förklarande modell. Studien 

bidrar till en förståelse för hur företagskulturen ser ut i dessa företag samt hur de påverkar 

varandra i denna aspekt.  
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8. Bilagor 
8.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 

Inledande frågor:  

- Kön 

- Ålder 

- Roll i företaget 

Huvudintervju: 

- Hur kom det sig att du började jobba inom företaget? 

- Vad var det som gjorde att du ville arbeta just här? 

- Vad tänker du när du hör ordet företagskultur? 

- Känner du till företagets värderingar? 

Följdfråga vid ja-svar: Vilka är de? 

- Hur ser du på de värderingar som företaget har? Hur känns/märks/syns/hörs dem i 

organisationen? 

- Hur introducerades du för värderingarna? 

- Vad tror du att en bra företagskultur kan bidra till? 

- Hur viktig anser du att kulturen är för företaget? 

- På vilket sätt agerar du utefter de värderingar som finns? 

- Tror du att man måste ha samma värderingar som företaget för att kunna jobba där? 

- Hur viktigt är det för er att företagets värdegrund är något som de anställda ställer sig 

bakom? 

- Hur arbetar ni tillsammans i er grupp/avdelning/enhet/sektion med företagskulturen? 

- På vilket sätt bidrar din chef till att ge dig förutsättningar för att göra ett bra jobb? 

- På vilket sätt bidrar din chef till din personliga utveckling? 

-  Hur är relationen till dina arbetskamrater?  

- Hur är relationen till din chef? 

- Som nyanställd, var det enkelt att "komma in i gänget"? Hur initieras man? 

- Hur tror du att företaget ses av kunderna? 

- Vilken bild hade du av företaget innan du började? Vilken bild har du idag? 

- Vad är det bästa med att arbeta på det här företaget? 

- Skulle du rekommendera andra att arbeta på företaget? Varför/varför inte? 

 


