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Abstract  

  

Title: The role of corporate culture in the bank sector – The relationship between corporate culture 

and job satisfaction. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Daniel Larsson and Daniel Elmersjö.  

 

Supervisor: Tomas Källquist and Stig Sörling. 

 

Date: 2015 – June 

 

Aim: The aim with the study is to illuminate the relationship between corporate culture and job 

satisfaction. Corporate culture is studied with empowerment used as a factor to study the underlying 

corporate culture. Previous research indicates a link between participation and job satisfaction, but 

does not concern specific about empowerment which is an aspect of participation.  

 

Method: This study has a hermeneutic and social constructionist perspective. It also has an 

abductive method and the important concepts are thematized. The study has a qualitative character 

and it adopts a case study design in which we study three different companies in the bank sector by 

semi-structured interviews. 

 

Result & Conclusions: The study suggests that participation in decision making at the individual 

level is an important aspect of perceived job satisfaction, but it is not the only aspect. Job 

satisfaction is emotionally based and it is difficult to study through qualitative research. However, 

the study implies a relationship between the underlying corporate culture and perceived job 

satisfaction. 

 

Suggestions for future research: A suggestion for further research is to study the relationship 

between the underlying corporate culture and perceived job satisfaction on a deeper level. 

Furthermore, we propose a quantitative approach by further studies in this area of research. 

 

Contribution of the thesis: This study provides a basis for the relationship between strong 

corporate cultures and perceived job satisfaction. If the corporate culture is well integrated or 

strong, it will affect the employees' perceived job satisfaction in the sense that the respondents will 

reflect on common issues. Furthermore, the study contributes with a methodology point, which 

means that this area of research can advantageously be studied with a quantitative method. 

 

Key words: Corporate culture, empowerment, job satisfaction, participation, decision making. 

  



   

 

 

 

Sammanfattning 

 

Titel: Företagskulturens roll inom banksektorn – Samspelet mellan företagskultur och 

arbetstillfredsställelse. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.  

 

Författare: Daniel Larsson och Daniel Elmersjö. 

 

Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling. 

 

Datum: 2015 – Juni 

 

Syfte: Syftet med vår studie är att belysa samspelet mellan företagskultur och hur de anställda 

upplever arbetstillfredsställelse. Företagskultur studeras med hjälp av beslutsfattande på individnivå 

som en faktor inom begreppet företagskultur. Tidigare forskning tyder på ett samspel mellan 

delaktighet och arbetstillfredsställelse men den berör inte specifikt beslutsfattande på individnivå 

som är en aspekt inom begreppet delaktighet.  

 

Metod: Denna studie antar ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Studien har en 

abduktiv ansats och de viktiga begreppen tematiseras. Studien är av kvalitativ art och antar en 

fallstudiedesign där vi studerar tre företag inom bankbranschen med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Resultat & slutsats: Studien antyder ett samspel mellan underliggande företagskultur och upplevd 

arbetstillfredsställelse. Studien antyder även att delaktighet i beslutsfattande på individnivå är en 

viktig aspekt för upplevd arbetstillfredsställelse, men inte den enda aspekten. Arbetstillfredsställelse 

är känslobaserat och svårt att studera genom kvalitativ forskning.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag på vidare forskning är att studera vidare på samspelet 

mellan underliggande företagskultur och upplevd arbetstillfredsställelse. Dessutom föreslår vi en 

kvantitativ ansats vid vidare studier inom detta forskningsområde. 

 

Uppsatsens bidrag: Denna studie ger ett underlag för samspelet mellan starka företagskulturer och 

upplevd arbetstillfredsställelse. Om företagskulturen är väl integrerad, eller stark, påverkas de 

anställdas upplevda arbetstillfredsställelse i den bemärkelsen att respondenterna reflekterar över 

gemensamma aspekter. Vidare bidrar studien med en metodpoäng som innebär att detta 

forskningsområde med fördel studeras genom kvantitativa studier. 

 

Nyckelord: Företagskultur, arbetstillfredsställelse, beslutsfattande, decentralisering, delaktighet. 
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1. Inledning 

 
1.1 Problematisering 

Företagskultur har sedan länge varit ett stort och intressant forskningsområde att göra studier kring 

(Mousavi, Hosseini & Hassanpour, 2015, s.98; Parker, 2000, s.232; Van Muijen et al., 1999, s.552; 

Linnenluecke & Griffiths, 2010, s. 358; Ouchi & Wilkins, 1985, s.457). Företagskulturens 

popularitet har vuxit kraftigt från början av 1980-talet fram till idag, där en av orsakerna enligt 

Linnenluecke och Griffiths (2010, s. 358) är att det finns många olika åsikter kring 

forskningsområdet. 

 

Enligt Fortado och Fadil (2012) gjordes de första studierna på företagskultur under 1920-talet. 

Dessa studier gjordes av en grupp som kallas för ”Western Electric Hawthorne” och tillhör ett av 

fyra perspektiv på företagskultur. I samband med att bland annat Geert Hofstede började utforska 

området under den senare delen av 1960-talet utvecklades de tre andra perspektiven, vilka forskarna 

benämner som moderna perspektiv. Det som hände ytterligare två decennier senare, på 1980-talet, 

var att synen på företagskultur ändrades. Vid denna tidpunkt konstaterades att företagskulturen kan 

påverka ett företags prestationer, vilket man inte noterat tidigare (Fortado & Fadil, 2012, s.288; Lee 

&Yu, 2004, s.340). Utgångspunkten är att framgångar grundas i en god balans mellan strategi, 

struktur och kultur. 

 

Generellt sett menar Sun (2008, s.137) att företagskultur ur ett brett perspektiv innefattar företagets 

värderingar, ståndpunkter samt en gemensam förståelse bland medlemmarna. Den allmänt 

accepterade definitionen innehåller ovanstående begrepp och innebär ungefär ” Sättet vi gör saker 

på hos oss”. Det betyder kortfattat att företagskultur handlar om hur vi beter oss, hur vi utför vårt 

arbete, hur vi behandlar varandra med mera. Utöver den generella beskrivningen finns det, vilket vi 

återkommer till senare i arbetet, ett flertal olika definitioner av företagskultur. Företagskultur kan i 

ett bredare perspektiv anses bygga på två dimensioner, solidaritet och socialitet, menar Rashid, 

Sambasivan och Rahman (2004, s.164).  Solidaritet beskrivs som förmågan hos människor att 

sträva efter samma mål på det mest effektiva sättet utifrån företagets synvinkel, utan särskilt mycket 

hänsyn till hur det påverkar relationer. Socialitet beskrivs som förmågan hos de anställda att 

värdesätta sina arbetskamrater, gemenskap och socialt umgänge. Företagskulturen kan anses vara en 

balansgång mellan strävan efter företagets mål och att skapa en bra arbetsplats för de anställda. En 

annan vinkling av företagskulturens uppbyggnad är Parkers (2000, s.232) beskrivning av 

företagskulturer som ”Micro” och ”Macro”. Med det menar han att det finns två sidor som ligger till 

grund för företagskulturens uppbyggnad. Dels det dagliga arbetet för anställda inom organisationen 
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som är med och påverkar (Micro), sedan är det mer generella funktioner som påverkas av staten och 

samhället (Macro). 

 

En stark företagskultur associeras enligt Irani, Sharp och Kagioglou (1997, s.207) med att de 

anställda har god kunskap om vad de förväntas att göra samt hur de ska lösa problem som uppstår. 

Om de anställda uppfyller dessa punkter kommer det i sin tur att leda till att effektiviteten ökar både 

på individnivå samt för hela organisationen. De påstår även att ett företag med svag företagskultur 

har lättare att anpassa sig till olika strategier medan de som bedriver en stark företagskultur behöver 

konkreta strategier för att lyckas. Det finns med andra ord olika åsikter kring huruvida det är 

positivt eller negativt att ha en ”stark” företagskultur. 

 

Denison (1984, s.5) och Roos (2005) menar dock att en stark företagskultur som gynnar de 

anställda och övrigt inblandande i organisationen, kan vara företagets viktigaste tillgång. Anjum 

och Sharma (2014, s.29) menar att företagskultur är omständigheter och villkor som de anställda på 

ett företag är styrda att arbeta efter, riktlinjer som kommer från chefer eller ledningen. De riktlinjer 

som sätts upp av ledningen inom ett företag är utformade för att gynna företagets tillväxt och 

utveckling på lång sikt. Vidare påstår Roos (2005, s.11-12) att en stark företagskultur kan leda till 

starkt engagemang hos de anställda, förbättrade prestationer, mer effektivitet hos personal och att de 

anställda känner en högre grad av ansvar för att tillfredsställa sina kunders behov. Företagskulturen 

kan således påverka de anställdas arbete på flera olika sätt.  

 

Företagskultur kan brytas ned till olika delområden. Denison och William (Denison consulting, 

2011, s.1) har efter 25 års forskning skapat en modell med fyra övergripande aspekter som alla har 

en påverkan på företagets effektivitet. Det finns även forskare som har använt sig av denna modell 

för att studera kopplingen till andra aspekter än företagets effektivitet (Mousavi et al., 2015). De 

olika delområdena är ”Involvement”, ”consistency”, ”adaptability” och ”mission”, där syftet till en 

början var att studera företagskultur och dess koppling till prestationer. Utifrån denna modell menar 

vi att ”involvement”, vilket vi översätter till delaktighet, är det som ligger närmast begreppet 

arbetstillfredsställelse. De anställdas delaktighet bygger enligt Denison, Haaland och Goelzer 

(2004, S.100) på tre underliggande index som kan användas för att mäta eller sortera delaktigheten. 

De index som ingår i denna del är ”Empowerment”, ”Team orientation” och ”Capability 

development”. Dessa tre delar är viktiga för att ledningen och de anställda ska vara engagerade till 

sitt jobb och att de ska känna sig delaktiga i företaget. 
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Beslutsfattande på individnivå är ett viktigt begrepp inom empowerment menar Malone (1997, 

januari). Det handlar om att delegera ut ansvar till de anställda inom ett företag, i hopp om att bland 

annat öka effektiviteten inom företaget. För att en sådan process ska vara genomförbar påstår 

Malone (ibid.) att de anställda behöver all relevant information som är tillgänglig, för att kunna göra 

ett bra jobb. Han nämner även andra viktiga faktorer som motivation, kunskap och tillit, vilka är 

faktorer som både berör de anställda samt kommunikationen mellan anställd och chef.  Rowlands 

(1995, s. 102) delar liknande åsikter som Malone (1997, januari) där delegering av ansvar ska leda 

till ökad effektivitet. Han ser även beslutsfattande på individnivå som en utvecklande process för de 

anställda där mer ansvar leder till bland annat ökat självförtroende, ökad kunskap, förbättrad 

förhandlingsförmåga (ibid.). 

 

Företagskultur kan enligt Denison, Cho, Janovics och Young (2006, s.20) anses vara ett socialt 

kapital. Den kategori inom Denisons modell som kallas för delaktighet samspelar med vad som 

menas med det sociala kapitalet och kan appliceras som ett mått på arbetstillfredsställelse. Utifrån 

Denisons et al. (2006) studie kan vi även tolka att specifikt ”empowermen”t och individernas 

delaktighet i beslut är en avgörande faktor i individernas arbetstillfredsställelse. Författarna 

diskuterar inte ordet arbetstillfredsställelse, däremot har andra forskare som Mousavi et al. (2015) 

dragit dessa slutsatser genom sin forskning. Påverkar företagskulturen de anställdas 

arbetstillfredsställelse? Är graden av deltagande på individnivå en avgörande faktor till de 

anställdas arbetstillfredsställelse? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att belysa samspelet mellan företagskultur och hur de anställda upplever 

arbetstillfredsställelse. Företagskultur studeras med hjälp av beslutsfattande på individnivå som en 

faktor inom begreppet företagskultur.  
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2. Metod 

 
2.1 Forskningsansats 

 

2.1.1 Socialkonstruktivism 

Vår vetenskapsteoretiska referensram bygger i grunden på att vi hävdar att företagskulturen byggs 

upp av individerna inom organisationen, inte något som är bestämt på förhand och att individerna 

anpassar sig till den. Även våra beskrivningar av företagen är en konstruktion, vår beskrivning är 

inte den enda och inte den slutgiltiga, utan olika forskare skulle antagligen ha olika uppfattningar 

och beskrivningar av den sociala verkligheten. Denna inställning till teorin motsvarar 

socialkonstruktivism menar Bryman och Bell (2011, s. 43-44), Kafai och Resnick (2011, s.178) 

samt Barlebo Wenneberg (2001, ss. 50–51).  

 

Vår utgångspunkt är att organisationer och kulturer skapas av sociala aktörer och är under ständig 

revidering. Bryman och Bell (2011, s.44) påpekar dock att det är viktigt att inte ta konstruktivismen 

för långt. Det finns ofta en referensram inom organisationer som lever vidare parallellt med den 

ständiga revideringen. Utifrån denna vetenskapsteoretiska syn utgår vi ifrån att kunna urskilja en 

referensram vad gäller företagskulturen hos de studerade företagen. Vi förutsätter också att den 

ständigt revideras och förnyas av individerna som befinner sig inom organisationen. Detta betyder 

att vår studie på dessa företag idag, troligtvis inte kommer ge samma resultat som en motsvarande 

studie om 10 år. Vår studie ger en inblick i hur individerna upplever situationen i dagsläget och kan 

möjligtvis användas som en indikation på hur det har sett ut tidigare och hur det kommer att se ut i 

framtiden, men resultaten kan inte anses vara bestående. Barlebo Wenneberg (2001, s.77) menar att 

denna syn på kunskap innebär en inställning om att samhället har konstruerat kunskapen. I tillägg 

menar Barlebo Wenneberg (2001, s.87-88) att socialkonstruktivisterna påstår att en studie inte går 

att rekonstrueras med tanke på flera konkreta faktorer som påverkar försöken. 

 

Vidare delar vi socialkonstruktivismens tanke om att människan inte är rationell som traditionella 

teorier hävdar (Barlebo Wenneberg, 2001, s.52). Denna kunskapsrelativism kommer att påverka vår 

studie på så vis att vi har en utgångspunkt i att våra respondenter inte kommer att svara på ett 

förutsägbart sätt. Detta betyder att vi måste vara förberedda på det mest oväntade och se till att dra 

nytta av det. I nästa skede skapar det en förståelse för att varje individ har sina egna upplevelser och 

uppfattningar som är unika och inte rationella. 

 



  Daniel Larsson och Daniel Elmersjö 

 

5 

 

Barlebo Wenneberg (2001, s.58-59) beskriver socialkonstruktivismens förklaring till utvecklingen 

av teknologi genom en jämförelse mellan traditionell syn och socialkonstruktivismens syn. 

Författaren framhåller skillnaden genom att belysa huruvida man ser på teknologiutvecklingen som 

något logiskt och naturligt eller som en social konstruktion. Med våra inledande ord om 

socialkonstruktivismen är det förhållandevis uppenbart att det förstnämnda tillhör den traditionella 

synen och det sistnämnda är socialkonstruktivisternas syn. På samma sätt kan olika forskare 

beskriva synen på företagskultur och arbetstillfredsställelse. Med en traditionell syn finns det 

antagligen en naturlig förklaring till hur dessa begrepp uppstår men vår syn är likvärdig 

socialkonstruktivismen. Vi menar att dessa begrepp är en social konstruktion.  

 

Synen på vetenskap inom socialkonstruktivismen kan enligt Barlebo Wenneberg (2001, s.86) 

kategoriseras till radikal kunskapsteoretisk konstruktivism, eller anti-realism. Kortfattat innebär 

denna inställning att allt kan förklaras av sociala och subjektiva faktorer (Barlebo Wenneberg, 

2001, s.87). Vi är väl medvetna om att det finns en risk att respondenterna i vår studie kan påverkas 

av rädslan att deras chef ska få reda på att de inte är tillfredsställda på arbetet. Det finns även en risk 

att respondenterna blir nervösa över att bli intervjuade inom ett område de inte har reflekterat 

särskilt mycket över och på så vis blir forcerade till sina svar. Dessa reaktioner menar vi kan 

härledas till sociala och subjektiva faktorer som människan själv skapar. För att undvika detta i 

största möjliga mån, har vi låtit respondenterna vara anonyma och tydligt framfört detta inför 

intervjuerna. Denna ontologiska utgångspunkt är med andra ord motsatsen till realism och benämns 

som idealism (Barlebo Wenneberg, 2001, s.91). Med denna syn på verkligheten menar författaren 

(ibid.) att det är varje individs sinne som utgör grunden i vad vi upplever som verkligheten. Vårt 

syfte återspeglas av den här synen och studien kommer således baseras och influeras av denna 

ståndpunkt (ibid.). Vi kommer tolka varje individs upplevda verklighet och applicera det till vår 

uppfattning av verkligheten som framhålls av respondenterna. 

 

Sammanfattningsvis menar vi att ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt är en fördel för att vi ska 

kunna skapa oss en uppfattning om den sociala verkligheten vad gäller våra begrepp och vårt syfte 

med studien. Vi behöver med hänvisning till vårt syfte kunna se dessa företeelser som något som 

skapats av människan och inte av naturen för att skapa ett djup i studien. Det här betyder att studien 

kommer karaktäriseras av de deltagande respondenternas uppfattningar och våra tolkningar. 
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2.1.2 Hermeneutik 

Vår teoretiska utgångspunkt antar dessutom ett tolkningsperspektiv. Vi har som mål att belysa 

samspelet mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse genom att förstå och analysera de 

aktuella individernas upplevelser. För att kunna analysera dessa upplevelser krävs det en tolkning 

av oss som forskare. Denna typ av forskningsmetod kategoriseras under traditionen Hermeneutik 

(Bryman & Bell, 2011, s. 567-568). Hermeneutikens grundidé är att ”meningen hos en del endast 

kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Alveson & Sköldberg, 2008, s.193). För vår 

studie betyder det här att vi måste förstå helheten vad gäller företagskultur för att förstå meningen 

med delområdet ”delaktighet”, eller ännu mer specifikt: ”deltagande i beslutsfattande på 

individnivå”. En inställning som denna är logisk i vår mening. Om vi inte skapar oss en förståelse 

för grundbegreppet kan vårt specifika begrepp lika gärna appliceras på andra områden än 

företagskultur. Det betyder att vår teoretiska referensram innehåller både en genomgång av 

delbegreppet ”deltagande i beslutsfattande på individnivå” och även grundbegreppet 

”företagskultur”. 

 

Med grunden i ovanstående resonemang är vår studie dessutom skapad i harmoni med 

hermeneutikens förståelsespiral. Både Alveson och Sköldberg (2008, s.194) samt Arbnor och 

Bjerke (1994, s. 182) belyser hur hermeneutikerna arbetar sig successivt fram till en förståelse 

genom att börja någonstans för att skapa förförståelse som leder till förståelse vilket leder till ny 

förförståelse och så vidare. Alveson och Sköldberg (2008, s.194) påpekar att förståelsespiralen hör 

hemma hos de aletiska hermeneutikerna medan de objektifierande hermeneutikerna beskriver en 

motsvarande spiral som består av helhet och del, i stället för förförståelse och förståelse. Vår studie 

innehåller båda varianterna av spiralprocessen och benämns gemensamt som ”den hermeneutiska 

grundcirkeln” (Alveson & Sköldberg, 2008, s.211-212). Denna grundcirkel har bearbetats 

genomgående i vår studie. Det gäller både vår teoretiska bearbetning men även inom empirin där 

processen handlar om att skapa förståelse för innebörden av den dialog vi har med våra 

respondenter, vilket också utvecklats inom hermeneutiken (Alveson & Sköldberg, 2008, s.194-195). 

Vi har i vår studie skapat oss en förförståelse för begreppet företagskultur, vilket också motsvarar 

helheten i vår studie. Denna insikt har vi anskaffat genom att studera befintlig forskning. 

Kunskapen har sedan skapat en förståelse för begreppet företagskultur som i sin tur gett oss en 

förförståelse för delbegreppen ”beslutsfattande på individnivå” och ”arbetstillfredsställelse”. 

Genom fortsatt granskning av befintlig forskning samt empiriska studier har vi skapat oss en 

uppfattning om dessa delbegrepp. Förståelsen för delbegreppen har gett oss en förförståelse för 

samspelet mellan dem, vilket vi använt oss av i vår empiriska studie för att skapa en djupare insikt i 

samspelet. 
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Den ovan beskrivna processen är den övergripande beskrivningen av hur ”den hermeneutiska 

grundcirkeln” har påverkat vår studie. I mer detalj har dessa spiraler uppstått kontinuerligt under 

arbetets gång. Mindre delupptäckter har ständigt gett oss ny förståelse kring mindre delar i våra 

delbegrepp. Det betyder kortfattat att förförståelsen för specifika detaljer inom ramen för våra 

begrepp har lett oss till ny förståelse som i sin tur leder till nya detaljer. 

 

2.1.3 Abduktion 

Vår studie har både en induktiv- och en deduktiv ansats. Studien är deduktiv i den bemärkelsen att 

vi utifrån relevant teori har hittat brister i aktuell forskning. Forskningen belyser inte samspelet 

mellan våra begrepp, utan fokuserar mer på allmänna vedertaganden. Däremot har vi utifrån den 

befintliga forskningen kunnat deducera ett troligt samspel mellan två begrepp vilket vi har för avsikt 

att belysa genom en prövning i empirin (Bryman & Bell, 2011, s. 31). Vi har för avsikt att utifrån 

det möjliga samspelet generera ett bidrag till teorin, vilket är den induktiva ansatsen. Vi har genom 

vår empiri tolkat respondenterna och utvecklat ett bidrag till befintliga teorier. 

 

Vår studie är med andra ord ett mellanting av induktion och deduktion. Enligt Carr, Durant och 

Downs (2004, s. 84) samt Paul (1993. s.145) kallas denna inriktning abduktion. Abduktion ligger 

mellan induktion och deduktion där forskarna utnyttjar förmågan att ta tillvara på nya upptäckter. 

Poängen är att forskare inte behöver hålla fast vid att antingen utgå ifrån ett problem baserat på 

tidigare forskning eller att genom ett praktiskt problem skapa nya teorier. Forskarna får med denna 

inriktning en möjlighet att anpassa metoden till vad som upptäcks (Alveson & Sköldberg, 2008, 

s.57-58). Vår studie kommer bestå av den här typen av förhållningssätt, abduktion. Tidigare 

forskning ger belägg för att det kan finnas ett samspel mellan våra begrepp, men teorierna har inte 

fastslagit detta. Samtidigt vill vi skapa ett bidrag till utvecklingen av nya teorier om vi kan hitta 

Figur 1- Vår hermeneutiska grundcirkel  



  Daniel Larsson och Daniel Elmersjö 

 

8 

 

detta samspel i vår empiriundersökning. Abduktion ger oss möjligheten att utgå ifrån befintlig teori 

och samtidigt utveckla befintlig teori genom vår empiri. 

 

2.1.4 Kvalitativ ansats 

Vi har för avsikt att tolka den befintliga forskningen inom våra begrepp samt att tolka 

respondenternas upplevelser. Den sammanställda tolkningen ämnar bidra till forskningen som inte 

är fulländad vad gäller samspelet mellan våra begrepp. Det tolkande perspektivet är enligt Bryman 

och Bell (2011, s. 49) och Alvehus (2013, s.22) ofta kopplat till kvalitativa studier, vilket är vår 

metodologi. Företagskultur har en forskningstradition som innefattar både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Vårt syfte är att belysa samspelet mellan två begrepp och inte påvisa ett 

kausalt samband i någon mening. Studien har en något abstrakt karaktär och skulle inte komma till 

sin rätt med en kvantitativ metod som i många fall är anpassad till mätbara frågeställningar 

(Bryman & Bell, 2011, s.176). Den tänkbara fördelen med en kvantitativ metod, som vi går miste 

om, är att det möjligen skulle kunna ge oss ett statistiskt underlag på andelen tillfredsställda 

medarbetare på våra fallföretag. Att kombinera en kvantitativ metod i form av enkätundersökningar 

på anställda med en kvalitativ metod i form av intervjuer av ledare inom organisationerna är ett 

annat möjligt angreppssätt (Bryman & Bell, 2011, s.636). Det sistnämnda bedömer vi dock vara allt 

för resurs- och tidskrävande med hänvisning till begränsade resurser. 

 

Alveson och Sköldberg (2008, s.17) påpekar att de kvalitativa metoderna utgår ifrån 

studiesubjektens perspektiv, vilket överensstämmer med vår forskningsansats. Vi har för avsikt att 

ta in respondenternas upplevelser och sedan tolka dessa. Detta val innebär att vi måste vara aktiva 

och närvarande som forskare i studieprocessen. Utifrån detta har vi valt en kvalitativ metod som 

möjliggör en subjektiv beskrivning av både våra och respondenternas upplevelser, vilket är en 

förutsättning för att kunna svara på vårt syfte. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

 
Figur 2- Vår forskningsmodell  

Denna modell beskriver samspelet mellan teori och empiri, vilket vi arbetat parallellt med genom 

hela studien. Den vänstra pyramiden representerar teorin medan den högra representerar empirin. 

Studien inledde med insamling av litteraturunderlag vilket återspeglas i den vänstra pyramiden. 

Denna teoretiska plattform mynnade ut i fyra huvudbegrepp, vilka vi tolkade som viktiga och 

dessutom intresserade oss för vidare forskning: företagskultur, beslutsfattande på individnivå, 

arbetstillfredsställelse och samspel. Med detta som grund utvecklade vi en teoretisk referensram 

samtidigt som vi utforskade hur verkligheten inom bankbranschen ser ut. Detta parallella arbete 

framhävs i modellen genom pilen mellan ”teoretiskt referensram” och ”insamling av empirisk 

information: Fallstudier”. Innan vi tog oss ut till företagen använde vi oss av den teoretiska 

referensramen för att skapa en intervjuguide som möjliggjorde inhämtning av empirisk information. 

Det ständiga arbetet med att kontinuerligt bearbeta den teoretiska referensramen samtidigt som vi 

genomfört intervjuer på fallföretagen har bidragit till ständig utveckling av båda delarna.  

 

Den teoretiska referensramen har löpande fyllts på med ny information såväl som att vi har 

reviderat den vid behov. Detta har skett i samband med att den empiriska forskningen gett oss ny 

information i form av bland annat andra infallsvinklar. Ett exempel på detta är när vi reviderade 
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huvudbegreppen efter vår andra intervju med en av de anställda på Handelsbanken. Vår ingång i de 

två första intervjuerna innehöll begreppen företagskultur, deltagande (involvement) och 

arbetstillfredsställelse. I samband med denna intervju framgick det tydligt hur viktigt 

”beslutsfattande på individnivå” var för denna individ. Detta framkom i samband med diskussionen 

kring deltagande och utifrån detta reviderade vi våra huvudbegrepp till företagskultur, 

beslutsfattande på individnivå, arbetstillfredsställelse och samspel. 

 

Den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen har med andra ord framställts och 

genomförts parallellt. Utifrån denna process har vi sedan sammanställt detta i de två kapitlen 

”teoretisk referensram” och ”empiri”. Utifrån dessa kapitel har vi jämfört befintlig forskning med 

våra resultat i empirin. Vidare har vi även jämfört resultaten i empirin med varandra och båda dessa 

jämförelser ligger sedan till grund för vår analys. Resultaten vi analyserar och diskuterar mynnar till 

slut ut i vårt bidrag samt förslag på framtida forskning.  

 

2.2.1 Litteraturinsamling 

Vår studie inleddes med sökning på befintlig forskning som berör specifikt företagskultur, vilket var 

det som intresserade oss till en början. Utifrån de sökningarna fann vi ytterligare tre huvudbegrepp 

som återfinns i bottenplatån i den vänstra pyramiden i vår forskningsmodell. För att få kunskap och 

förståelse om begreppen har vi till största del använt oss av vetenskapliga artiklar. Vi har även läst 

en del uppsatser skrivna av studenter för att få kunskap om de olika begreppen, samt inspiration 

angående upplägg av studien.  Vi började vårt sökningsarbete med hjälp av Google Scholar som gav 

oss en förståelse över hur mycket forskning som finns skrivet inom företagskultur, beslutsfattande 

på individnivå, arbetstillfredsställelse och samspel mellan dessa. Vi har sedan använt oss av flera 

övergripande sökmotorer, bland annat Academic Search Elite och Scopus. För att få tillgång till 

vissa artiklar som vi hittat på de olika sökmotorerna har vi använt oss av till exempel JSTOR, 

Emerald, DIVA, SAGE och ScienceDirect. Vi har även sökt fritt inom dessa mindre sökmotorer 

som är mer nischade än de förstnämnda. 

 

Vid våra sökningar har vi använt oss av olika sökord beroende på syfte, t.ex. ”corporate 

culture”, ”organizational culture”, ”job satisfaction”, ”empowerment”, ”Denison model of 

organizational culture”, ”corporate culture and banking” och ”corporate culture and job 

satisfaction”. Vi har i första hand utgått från vetenskapliga artiklar men kompletterat med material 

som ännu inte har publicerats i någon journal. Vi har även använt oss av artiklar som är peer-

reviewed i den mån vi kunnat för att uppnå en hög trovärdighet i vår studie. Denna efterforskning 
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har i samspel med vår empiriska studie, som återfinns i den högra pyramiden, byggt upp grunden i 

den vänstra pyramiden: teoretisk referensram. 

 

Kritik mot litteraturinsamling 

För att uppnå högsta möjliga trovärdighet låter vi vetenskapliga artiklar ta en stor roll i vår studie. I 

de fall vi har använt oss av studentuppsatser eller liknande, har vi varit mer källkritiska och i största 

mån utgått från originalkällorna de refererat till. Vi har i tillägg varit noggranna med att källorna är 

trovärdig och försökt stärka deras argument med andra forskares åsikter. 

 

Primär och sekundär information 

Det finns många olika varianter av källor, ett sätt att fördela dessa är utifrån primär och sekundär 

information. Eriksson och Hultman (2014) förklarar skillnaderna på ett lättförståeligt sätt och enligt 

dem är primär information bevis som innefattar förstahandsuppgifter. Sekundär information bygger 

istället på primär information och upprepar något som redan har konstaterats. Vi har i vår studie 

använt oss av både primär och sekundär information för att få kunskap. Vår studie är uppbyggd på 

sekundär information i den teoretiska referensramen och primär information i empirin. Analys och 

bidrag består av både primär och sekundär information. Den vänstra pyramiden i vår 

forskningsmodell består med andra ord av sekundär information medan den högra pyramiden består 

av primär information. Tratten i botten är således uppbyggd av båda informationskällorna. Primär 

information har vi samlat in med hjälp av intervjuer vilka är sammanställda i en tabell i inledningen 

av kapitel 3, empiri. Denna tabell ämnar förenkla läsbarheten vad gäller refereringen. Den 

sekundära informationen består av vetenskapliga artiklar, böcker, hemsidor med mera och är 

refererad enligt APA:s referenssystem.   

 

2.2.2 Intervjuguide 

Vår studie är baserad på semi-strukturerade intervjuer och för att effektivisera våra intervjuer har vi 

skapat och utgått från en intervjuguide (bilaga 1). En intervjuguide är ett bra hjälpmedel för att 

komma ihåg de begrepp som intervjuaren vill veta mer om. Eftersom vi har gjort semi-strukturerade 

intervjuer har vi inte baserat intervjuguiden på särskilt många frågor. Istället utgår vi från olika 

teman med ett fåtal frågor inom varje, vilket är ett bra sätt för att få ut den information vi söker 

(Bryman & Bell, 2005, s.482). Vi har utgått från våra tre huvudbegrepp som teman i vår 

intervjuguide. Det fjärde huvudbegreppet, samspel, ingår inte i vår intervjuguide. 

 

Vår strategi bakom intervjuguiden är att respondenten börjar prata fritt om ett begrepp, sedan har vi 

möjlighet att komplettera med följdfrågor. Vår teoretiska referensram är ramen för samtalet och 

således försöker vi hålla samtalen inom dessa ramar. Eftersom våra teman har en koppling till 



  Daniel Larsson och Daniel Elmersjö 

 

12 

 

varandra är det relativt logiskt att respondenten övergår till de andra begreppen på eget initiativ. Vår 

utformning av intervjuguiden stöds av Bryman och Bell (2005, s.482-484), som förespråkar en mer 

flexibel struktur gällande semi-strukturerade intervjuer. De menar att om man håller för hårt i 

ordningen på sina frågor är det lätt att respondenten inte får möjligheten att tala fritt på samma sätt. 

Av den anledningen har vi under intervjuerna tagit tillvara på respondenternas svar och ställt 

följdfrågor som grundar sig på det svar vi erhåller. Om det sedan saknas information kring något 

begrepp går vi tillbaka i intervjuguiden för att komplettera med dessa frågor. För att se mer specifikt 

vilka frågor som ställts och vilken struktur vår intervjuguide har, se bilaga 1. 

 

2.2.3 Insamling av empirisk information   

 

Urval 

Urvalet av respondenter som intervjuats, har vi valt ut med olika metoder. Till att börja med 

bestämde vi oss för att genomföra vår studie på svenska banker. Detta grundar sig i att vi har access 

till denna bransch genom att en av oss arbetar på bank. Vi har genom det nätverk vi har inom 

branschen underlättat arbetet med att få tag i respondenter. I intervjusituationerna har vi sedan varit 

noggranna med att inte bli påverkade av arbetssituationen utan gått in i samtalen med öppna sinnen 

och enbart lyssnat på respondenterna. De första intervjupersonerna valdes ut genom kontakter inom 

organisationen. Bryman och Bell (2005, s.204) menar att denna variant av urval går under namnet 

bekvämlighetsurval. Det kännetecknas av att forskare väljer personer som ”råkar” finnas 

tillgängliga. När vi sedan använt de kontakter vi har inom företaget, gick vi vidare med en annan 

urvalsmetod. För att få ett jämförbart underlag till vår studie inriktade vi oss på att respondenterna 

på respektive företag skulle ha liknande befattning. Då vi intervjuat en kontorschef på det första 

fallföretaget, valde vi att kontakta anställda med en snarlik position inom de två övriga 

organisationerna. Dessa chefer fick sedan hjälpa oss att få kontakt med ytterligare respondenter med 

en annan roll. Denna process går under namnet snöbollsurval och kännetecknas av en kedjereaktion 

där någon rekommenderar en annan person som ställer upp på en intervju (Bryman & Bell, 2005, 

s.206-207). Snöbollsurvalet utnyttjade vi på två av de tre företagen. På det tredje företaget 

utnyttjade vi de kontakter vi skaffat oss sedan tidigare och kategoriseras till bekvämlighetsurvalet. 

 

Semi-strukturerade intervjuer 

Vår studie är en kvalitativ studie med ett tolkande perspektiv. Med det som utgångspunkt  

baserar vi insamlingen av empirisk information på semi-strukturerade intervjuer vilket möjliggör 

tolkning av respondenternas resonemang. Dessutom förenklar det möjligheten att utgå ifrån deras 

perspektiv. 
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Intervjufrågorna är i grunden öppna och har inte för avsikt att leda respondenterna mer än det finns 

behov för. De inledande frågorna ställs för att få en överblick i hur respondenten upplever det 

berörda företagets kultur och för att ringa in hur väl respondenten känner till detsamma. De 

inledande frågorna bidrar även till en övergripande insyn i huruvida respondenten känner en 

arbetstillfredsställelse samt mer specifikt vad som bidrar till den enskilde individens 

arbetstillfredsställelse. Målet med dessa öppna frågor är att utreda om respondenten framhåller 

”deltagande i beslutsfattande” som en bidragande faktor till arbetstillfredsställelse. När vi närmar 

oss slutet av intervjuerna är frågorna mer inriktade på just våra begrepp men är ställda på ett sätt så 

respondenten fortfarande resonerar fritt. För att få en så rättvis och naturlig bild som möjligt anser 

vi att en fri diskussion kring våra begrepp är av största vikt. Med strukturerade intervjuer riskerar vi 

att missa aspekter som respondenten själv relaterar till (Bryman & Bell, 2011, s.474-479). 

Ostrukturerade intervjuer skulle å andra sidan skapa ett väldigt fritt resonemang från personen som 

intervjuas. Risken med denna metod är att vi tappar viktiga aspekter som är kopplade till vårt 

syfte.  Utifrån detta har vi valt semi-strukturerade intervjuer som gör det möjligt att hålla 

respondenterna inom ramen för vår studie, fast ändå låta honom/henne svara fritt på frågorna. 

Dessutom får vi möjlighet att ställa följdfrågor som kan bidra till en tydligare helhetsbild (Bryman 

& Bell, 2011, s.474-479; Alvehus 2013, s.84). 

 

Transkribering och fältanteckningar   

Vid genomförandet av våra intervjuer har vi valt att både spela in samtalen och anteckna viktiga 

utlåtanden som uppstår under mötena. Eftersom det är svårt att memorera intryck, beteenden och 

känslor som uppstår under en intervju valde vi att använda båda metoderna (Bryman och Bell, 

2005, s.454). Vår strategi var att spela in intervjuerna för att kunna återge vad respondenterna sade 

samt att möjliggöra en granskning av det underliggande budskapet hos respondenterna, vilket Kvale 

och Brinkmann (2014) förespråkar. Att granska det underliggande budskapet innebär att vi lyssnar 

på inspelningarna för att återuppleva bland annat tonlägen och reaktioner som kan vara av betydelse 

för studien. Våra anteckningar ligger till grund för de idéer och intryck som uppstod under 

intervjuerna. Anteckningarna bidrar till att fånga upp hur vi upplevde respondenternas svar vid de 

specifika tillfällena. Vi har med andra ord förlitat oss mest på våra inspelningar, med 

anteckningarna som ett komplement för att inte glömma bort hur vi uppfattade respondenten. Efter 

våra intervjuer har vi lyssnat igenom inspelningarna och transkriberat det till text för att underlätta 

skrivprocessen i vår studie. Bryman och Bell (2005, s.489-490) menar att vår strategi är ett 

förekommande val då intervjuaren vill få reda på både vad respondenten säger och hur den säger 

det. Genom att använda sig av båda insamlingsmetoderna har vi ökat möjligheterna att tolka 

respondenterna rätt och minska risken att missa viktiga detaljer.  
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2.2.4 Fallstudie 

Enligt Bryman och Bell (2011, s.84-85) samt Alvehus (2013, s.75) beskrivs fallstudier som en 

process där man undersöker ett specifikt företag. Det är en förekommande teknik i de fall forskare 

är ute efter att undersöka en hel miljö, det vill säga ett helt företag och inte enbart en specifik person 

inom företaget. Vi har i vår studie valt att göra tre fallstudier för att få en inblick i hur olika företag 

fungerar som sedan ligger till grund för att svara på vårt syfte. 

 

Fallstudier går även att koppla till kvalitativ forskning eftersom det är en förekommande metod 

inom dessa studier. Bryman och Bell (ibid.) poängterar dock att det även förekommer inom 

kvantitativ forskning, men inte i lika stor utsträckning. Anledningen till att det inte är lika vanligt 

inom forskning med kvantitativa metoder kan kopplas till syftet. Om en forskare har för avsikt att 

gå in djupt och göra en detaljerad granskning av ett specifikt företag, är till exempel intervjuer och 

deltagande observationer ett naturligt val. Det är desto svårare att utgå från tekniker som grundar sig 

i kvantitativa metoder eftersom det är svårare att generera djupgående information utifrån 

exempelvis enkäter. 

 

Det finns tre olika sätt att dela upp fallstudier: interna, instrumentella och de som rymmer multipla 

eller kollektiva fall (Bryman & Bell, 2011, s. 86). De interna fallstudierna är riktade till processen 

att erhålla information och detaljer om det specifika företaget som undersöks. De instrumentella 

fallstudierna bygger på att få mer förståelse kring en bredare frågeställning. De fallstudier som 

rymmer multipla eller kollektiva fall har som utgångspunkt att undersöka en generell företeelse 

(ibid.). I vår studie har vi valt att göra en intern fallstudie på respektive företag, eftersom vi samlar 

in information om varje företag var för sig. Vi vill få en beskrivande bild om varje företag utifrån 

deras egna ord och åsikter. Vi har inte för avsikt att fråga de olika företagen om hur de ser på sina 

konkurrenter utan vi är ute efter en beskrivande bild om varje företag utifrån hur de ser på sig 

själva. Fallstudierna representeras av bottenplatån i den högra pyramiden i vår forskningsmodell. 

Fallstudierna har gjorts parallellt med framställningen av vår teoretiska referensram och det översta 

blocket, intervjuguiden, i den högra pyramiden fungerar som ramverk för genomförandet. Med 

hjälp av dessa fallstudier får vi en inblick i respektive företag som sedan, tillsammans med den 

teoretiska referensramen, ligger till grund för tratten i modellen: analys.  

 

2.2.5 Analys av insamlad information 

Den sista delen i vår forskningsmodell, vilken vi betecknar tratten, representerar analyskapitlet som 

sedan skall leda till vårt bidrag med studien. Denna process karaktäriseras till stor del av jämförelser 

mellan teori och empiri men även jämförelser av de empiriska resultaten sinsemellan. 

Analysprocessen påbörjades i samband med att vi inledde insamlingen av empirisk information. 
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Med andra ord har analysen bearbetats parallellt med insamlingen av empirisk information, vilket 

Merriam (2009) menar är i linje med kvalitativa forskningsmetoder. I anslutning till varje 

intervjutillfälle har vi påbörjat en analys av det insamlade materialet för att få en övergriplig bild av 

vad respektive respondent har framfört. Utifrån analysen av varje respondent har vi kunnat jämföra 

dessa med varandra för att kunna urskilja likheter och skillnader respondenterna emellan. Sedan har 

vi jämfört den insamlade informationen från empirin med befintlig forskning. I detta skede 

analyseras materialet från empirin med de fyra huvudteman som vår teoretiska referensram består 

av: 

 Företagskultur 

 Beslutsfattande på individnivå 

 Arbetstillfredsställelse 

 Samspel 

 

Utöver dessa huvudteman består vår teoretiska referensram av underdimensioner, vilka fungerade 

som stöd för att genomföra den empiriska studien. Underdimensionerna återfinns i figur 6 och 8 

men består av de underrubriker som används i respektive kapitel. Företagskultur till exempel, 

innehåller underdimensionen ”Denisons modell”, vilken används för att undersöka begreppet 

företagskultur. Samspel består av underdimensioner som specificerar vilka samspel som undersöks, 

till exempel ”samspel mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse”. Under analysprocessen har 

vi utgått från den teoretiska referensramen, inklusive underdimensionerna, men i och med nya 

iakttagelser i empirin har vi anpassat underdimensionerna till våra upptäckter. Detta innebär att våra 

ovanstående huvudteman återfinns genomgående i hela studien medan underdimensionerna har 

korrigerats till viss del i empiri- och analyskapitlet i förhållande till den teoretiska referensramen. 
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Företagskultur 

 

3.1.1 Definitioner och beskrivningar av företagskultur 

Den generella definitionen av företagskultur, som vi redan har nämnt i det inledande kapitlet, 

innebär ungefär ”Sättet vi gör saker på hos oss”(Sun, 2008, s.137). Detta är långt ifrån den enda 

definitionen av företagskultur. Utöver den här generella beskrivningen finns det ett flertal olika 

definitioner där de flesta har sina egna versioner och tolkningar. Företagskultur kan enligt Meding, 

Mcallister, Oyedele och Kelly (2013, s. 25), Lund (2003, s. 220) samt Belias och Koustelios (2014, 

s.132) definieras som en uppsättning av olika värderingar, attityder, betydelser, moraler och 

övertygelser, som delas med de anställda på ett företag.  

 

En stark företagskultur associeras enligt Irani, Sharp och Kagioglou (1997, s.207) med att de 

anställda har god kunskap om vad de ska göra, vad de förväntas att göra samt hur de ska lösa 

problem som uppstår. Om de anställda uppfyller dessa punkter kommer det i sin tur att leda till att 

effektiviteten ökar både på individnivå samt för hela organisationen. De påstår även att ett företag 

med svag företagskultur har lättare att anpassa sig till olika strategier medan de företag med en stark 

företagskultur behöver konkreta strategier för att lyckas. Det går inte att leta upp “den bästa 

kulturen” för att utreda hur stark en företagskultur är, utan det är helt beroende på situationen 

(Fortado & Fadil, 2012, s.288). Företaget måste först och främst veta vad de vill uppnå och därefter 

utvärdera hur passande den aktuella företagskulturen är.  

 

Företagskultur kan vara en viktig grund gällande styrning från chef till de anställda, men kan även 

vara ett hinder om man inte har en tydlig bild över sin företagskultur. Denison (1984, s.5), Belias 

och Koustelios (2014, s.132) samt Anjum och Sharma (2014, s.29) menar att många forskare är 

eniga om att grunden för företagskultur bygger på uppsättningar av värderingar, övertygelser, 

ritualer och beteendemönster som grundar sig i företagets kärna. Likaså anser Denison (1984, s.5) 

att en stark företagskultur som gynnar de anställda och övriga inblandande i organisationen kan vara 

företagets viktigaste tillgång. En viktig del i företagskulturen är att anställda får vara med och 

påverka samt att ledning och anställda strävar åt samma riktning. I ju större utsträckning anställda 

får vara en del av beslutstaganden, desto mottagligare är de att omfamna besluten (Fortado & Fadil, 

2012, s.291). 
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Företagskultur kan också ses som omständigheter och villkor som de anställda är styrda att arbeta 

efter, utifrån riktlinjer från sina chefer eller ledningen (Anjum & Sharma, 2014, s.29). Alvesson 

(2002, s.1) tillägger att utvecklingen av företagskultur är en ständig process som byggs upp på lång 

sikt, både medvetet och omedvetet. Varje beslut, regel och riktlinje som bestäms inom ett företag 

bidrar till utformandet av kulturen inom företaget. Vissa företag ser företagskulturen som kärnan i 

deras styrning medan andra företag inte lägger någon vikt alls vid det. En orsak till att vissa företag 

inte värderar sin kultur så högt kan vara dess komplexitet och komplikationer med att koppla det till 

styrning. Forskaren (ibid.) anser dock, efter 15 år av forskning inom ämnet, att företagskultur är en 

av de viktigaste beståndsdelarna för att chefer ska lyckas styra sina anställda i den riktning som 

behövs för att erhålla bästa möjliga resultat. 

 

3.1.2 Denisons modell 

Hatch (1993, s.657), Van Muijen et al. (1999, s.553) samt Ouchi och Wilkins (s.458) konstaterar att 

det inte var förrän på 1980-talet som forskare på riktigt antog begreppet företagskultur. Ytterligare 

ett decennium senare, under 1990-talet, påbörjade Denison ett arbete med att skapa en teoretisk 

modell för att möjliggöra mätningar på företagskultur, vilket tidigare har saknats (Denison & 

Mishra, 1995). Denison et al. (2004, s.99; 1995, s.205) och Lund (2003, s.220) menar att 

forskningen är undermålig på detta forskningsområde, eftersom företagskultur är ett komplext 

fenomen vilket gör det svårt att utforska.  

 

Modellen som Denison, tillsammans med andra forskare, har skapat och använt sig av är i grunden 

utformad för att förtydliga och möjliggöra forskning på länken mellan företagskultur och 

effektivitet (Denison & Mishra, 1995). Modellen har sedan använts av andra forskare för att studera 

företagskulturens samspel med andra aspekter som exempelvis kundnöjdhet. Grunden för modellen 

lades genom en omfattande studie som indikerade på ett samband mellan begreppen företagskultur 

och effektivitet (ibid.). Modellen kan enligt Denison och Mishra (1995, s.206) användas inom både 

kvalitativa och kvantitativa studier men är i grunden anpassad till att mäta företagskulturen. Detta är 

inte vår ambition med denna studie, utan snarare att med hjälp av denna modell belysa samspelet 

mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse, där beslutsfattande på individnivå är en faktor 

inom företagskulturen. Modellen är uppbyggd av fyra kulturella drag (fritt översatta): uppdrag, 

konsistens, anpassningsförmåga och delaktighet (Denison et al., 2004, s.99; Denison et al., 2006, 

s.5). Modellen har använts som mall och underlag för att veta vilka områden som bör undersökas i 

våra fallstudier. I detta skede har modellen använts som guide, för att tydligöra vilka områden som 

behöver granskas.  
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Figur 3- The Denison model (Denison consulting, 2011) 

Nedan följer en beskrivning av varje kulturellt drag som ingår i modellen (Denison et al., 2004, 

s.100): 

 

Konsistens 

Forskning har visat att effektiva företag oftast är konsistenta och väl integrerade.  Konsistens 

betyder att företaget har rotade beteenden som baseras på ett antal grundläggande värderingar. 

Företag med en hög grad av konsistens tenderar att ha en stark kultur som är välorganiserad och 

väldigt integrerad. Ledare och anhängare har en förmåga att nå en överenskommelse trots skilda 

meningar i specifika beslutssituationer. Detta kulturella drag är en källa för stabilitet och intern 

integration som följd av gemensamma åsikter. För att beräkna grad av konsistens med hjälp av 

Denisons modell utgår forskarna från tre index, vilka är: ”core values”, ”agreement”, och 

”cordination and integration”. 

 

”Core values” är de värderingar som delas av de anställda och som ligger till grund för företagets 

identitet. ”Agreement” mäts utifrån vilken grad de anställda kan enas om viktiga frågor. Det handlar 

till stor del om att alla ska få sin röst hörd och tillsammans ta ett beslut. Det sista indexet, 

”coordination and integration”, bygger på att olika enheter i ett företag kan samarbeta. Det ska inte 
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finnas några hinder inom företaget som försvårar olika enheter att arbeta ihop och uppnå 

gemensamma mål.  

 

Anpassningsförmåga 

Företag med en god anpassningsförmåga är ofta drivna av sina kunder, tar ofta risker och lär sig 

sedan av sina misstag. De har kapaciteten och erfarenheten att anpassa sig till de förändringar som 

uppstår. En viktig aspekt i detta kulturella drag är att företagen kontinuerligt uppdaterar sina system 

för att ständigt hänga med i utvecklingen och på så vis tillfredsställa sina kunders behov och 

önskemål. Företag som värderas högt inom anpassningsförmåga, är ofta de som ökar sin försäljning 

och ökar sina marknadsandelar. För att bedöma ett företags anpassningsförmåga, används tre index, 

vilka är: ”creating change”, ”customer focus” och ”organizational learning”. 

 

”Creating change” speglar hur anpassningsbar ett företag är för att tillfredsställa kundens behov. Ett 

företag som värderas högt inom detta index, följer med i trender och vet vad marknaden efterfrågar. 

”Customer fokus” bedöms utifrån hur ett företag lyssnar och kommunicerar med sina kunder. Det 

handlar också om hur drivna företag är för att tillfredsställa sina kunder. ”Organizational learning” 

handlar om hur ett företag tar upp signaler från marknaden. För att företag ska lyckas hänga med i 

utvecklingen, sätta trender och bygga kunskap är det viktigt att tolka marknaden rätt. 

 

Uppdrag 

Det kulturella draget ”uppdrag”, kännetecknas av företag som har en känsla för i vilket syfte 

uppdraget existerar och i vilken riktning företaget skall gå för att nå sina mål. Dessa företag 

uttrycker sina visioner för framtiden på ett tydligt sätt. Detta drag innebär också att när de 

övergripande målen och visionerna förändras, förändras även andra delar inom organisationen, till 

exempel de enskilda arbetarnas uppdrag. De tre index som används under uppdrag är ”strategic 

direction and intent”, ”goals and objectives” och ”vision”. 

 

”Strategic direction and intent” värderas högt med hjälp av tydliga strategier som bygger på att alla 

de anställda ska veta vad de ska göra . ”Goals and objectives” bygger på tydliga mål från företaget 

som går att koppla samman med deras vision och strategier.  Det ligger till grund för att underlätta 

de anställdas arbete med hjälp av tydliga restriktioner och direktiv. ”Vision” bygger på att hela 

företaget har en gemensam syn på önskat framtida tillstånd. Det bygger på kärnvärden som företag 

utgår ifrån, värdena appliceras sedan i de anställdas tankesätt för att alla ska se på företagets 

kärnvärden på samma sätt och vilja nå åt samma håll. 
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Delaktighet 

Forskning visar på att effektiva företag engagerar sina anställda samt ger dem ansvar i 

beslutsfattande. Det finns även forskning som tyder på att effektiva företag i jämförelse med mindre 

effektiva företag, bygger sina organisationer runt de anställda samt får de anställda att känna sig 

som delägare i större utsträckning. Delaktighet bidrar till att anställda på alla nivåer inom företaget 

känner sig som en delägare av företaget och att deras jobb bidrar till att företaget når deras 

övergripande mål. Detta attribut leder enligt Denison et al. (ibid.) till ett engagemang hos de 

anställda. De känner en tillfredsställelse över att åtminstone ha en del i de beslut som tas gällande 

deras arbetsuppgifter med mera. Modellen använder sig av tre index för att mäta delaktigheten, 

vilka är: ”beslutsfattande på individnivå” (empowerment), ”gruppanpassning” (team orientation) 

och ”kapacitetsutveckling” (capability development).  

 

”Empowerment” handlar till stor del om att de anställda ska få möjligheten att ta egna beslut och 

inneha makt över sina egna arbetsuppgifter. Forskarna menar att det påverkar individen positivt, då 

den känner sig delaktig i företaget samt att den har ansvar. ”Team orientation” handlar om att de 

anställda arbetar gemensamt mot företagets mål och hjälper varandra för att nå dit. Ett företag med 

hög grad av ”team orientation” litar mycket på att de anställda ska lösa uppgifter i lag, istället för på 

egenhand. Den sista, ”capability developement”, betyder att företag investerar mycket i de anställda 

och försöker urskilja sig mot konkurrenterna med hjälp av mer kompetent personal.  

 

Modellens funktion 

Modellen innefattar dessutom två axlar som indikerar vilka grundläggande egenskaper företag 

besitter. På den horisontella axeln motsätter forskarna flexibilitet och stabilitet medan den vertikala 

axeln håller isär externt och internt fokus (Denison et al., 2006, s.9). De ovan nämnda kulturella 

dragen innebär även motsättningar på diagonalen inom modellen. Avvägningen mellan fokus på 

konsistens och anpassningsförmåga är logisk med tanke på att det är svårt att vara konsistent och 

anpassningsbar samtidigt. Motsättningen mellan uppdrag och deltagande representerar avvägningen 

mellan att ledningen styr uppifrån och en plattare organisation där de med lägre status får inflytande 

på styrningen (Top-down/Bottom-up). Denison et al. (ibid.) menar att företag måste göra en 

avvägning mellan dessa motsättningar och hitta en balans för att uppnå optimal styrning. Denison et 

al. (2004, s.100) hävdar att denna balans är helt avgörande och att de mest effektiva företagen är de 

som lyckas med detta. Inom varje kulturellt drag rubriceras tre olika underdimensioner som är 

grundläggande för varje element (Denison et al., 2006, s.5-6). Dessa underdimensioner 

rekommenderas i sin tur att brytas ned i olika undersökningsobjekt.  
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Företagskultur är med andra ord ett brett begrepp som innefattar många olika aspekter. Enligt 

Denisons modell finns det flera aspekter som i teorin bör bidra till ett effektivare företag på olika 

sätt. Med fokus på graden av beslutsfattande på individnivå menar Denison et al. (2006, s.6) att 

flexibla företag med starkt internt fokus bör vara de företag som är mest anpassade till att skapa en 

arbetsmiljö där de anställda är delaktiga i beslutfattandet. Med hjälp av denna modell kommer vi gå 

vidare med begreppet beslutsfattande som beskrivs närmare i nästa del. 

 

3.2 Beslutsfattande på individnivå 

Vi har valt att tolka kategorin ”empowerment” i Denisons modell utifrån Denisons et al. (2004, 

s.100) beskrivning av begreppet. Deras tolkning av begreppet fokuserar till mestadels på 

beslutsfattande på individnivå och är lite mer begränsat än vad andra forskare kommit fram till. 

Därför har vi valt att skriva ” beslutsfattande på individnivå” som vår svenska översättning av 

begreppet ”empowerment”.  

 

3.2.1 Delegering av ansvar 

Delegering av ansvar innebär enligt Bartling och Fischbacher (2012, s.67-68) samt Conger och 

Kanungo (1988, s. 472) att en person med högre befogenheter ger över ansvaret till en person som 

innehar mindre befogenheter. Forskarna menar att det alltid finns ett bakomliggande motiv till 

varför delegering av ansvar sker. Motivet till att delegera ut mer ansvar till individnivå kan till 

exempel vara: att den som erhåller ansvar har lägre alternativkostnader, den är mer informerad om 

uppgiften eller innehar mer kunskaper om just en enskild uppgift. Norman och Reed (2001, s.136) 

samt Malone (1997, januari) påpekar att grunden för att delegera ut ansvar bygger på tillit mellan 

flera parter. För att en sådan process ska fungera är det viktigt att personen som delegerar ut 

ansvaret litar på sina anställda och är beredd att dela med sig av sitt ansvar. Enligt Norman och 

Reed (2001, s.136) kan processen av delgering vara svårast till en början i det inledande skedet. De 

menar att personen med ansvar måste ta första steget och våga lita på den anställde genom att 

överlåta ansvar och makt. Om sedan den anställde i fråga gör ett bra jobb och ger ett bra intryck, är 

det desto lättare för chefen att senare delegera ut mer ansvar. Men om den anställde i fråga tar 

dåliga beslut till en början menar Norman och Reed (2001, s.36-137) och Emele, Norman, Sensoy 

och Parsons (2012, s.117) att det är svårt att lämna det bakom sig. Därför är det viktigt att göra bra 

ifrån sig från början för att bygga tillit till de med högre befogenheter.  

 

Emele et al. (2012, s.117-118) påpekar hur viktigt det är att anpassa företagets mål och riktlinjer om 

ett företag väljer att börja delegera ut mer ansvar från chefer till de anställda. Det betyder att 

företagets framgång och överlevnad ligger i hela personalstyrkans händer, där tillit mellan alla inom 
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organisationen är av högsta prioritet. Forskarna (ibid.) menar att man ska skilja på två olika utfall av 

delegering av beslutsfattande. Det första kan förekomma om en chef väljer att ge över mer ansvar 

till en utvald individ. Det kan också innebära att alla anställda inom ett företag erhåller chansen till 

mer ansvar än vad som tidigare existerat. Vid den sistnämnda processen har alla lika mycket ansvar 

och arbetar för varandra. Skulle många parter göra ett dåligt jobb och försämra företagets resultat 

kan det få konsekvenser för hela gruppen. Skulle det istället bara vara en anställd som får mer 

ansvar, baseras tilliten istället enbart mellan den som delegerar ut ansvaret och den som erhåller det. 

I sådant fall menar Emele et al. (2012, s.1-2) att det är en person som istället gör misstag som i 

värsta fall kan riskera att få lämna företaget. Av den anledningen är det viktigt att de anställdas mål 

och riktlinjer är anpassade utifrån hur mycket de har att säga till om. Målen och riktlinjerna 

fungerar som vägledning för de anställda som visar vad de ska göra för att företaget ska gå bra. 

 

Rowlands (1995, s.102) menar att delegering av ansvar berör uppdelning av makt gällande 

beslutsfattande, han menar att om en chef har mycket makt har de övriga anställda mindre och vice 

versa. Det handlar även om att föra de anställda samman genom att tilldela dem makt. Det handlar 

till stor del om att effektivisera en verksamhet med hjälp av att ge fritt ansvar till de anställda.  

Malone (1997, januari) förespråkar att företag bör arbeta utifrån en decentraliserad styrningsmodell, 

då ett företag undviker att skjuta upp deras beslutstagande från individnivå till ledningen. Genom att 

ta beslut på individnivå leder det förhoppningsvis till högre effektivitet och en mer snabbgående 

process (Rowlands 1995, s. 102). Delegera ut ansvar kan även det ses som en utvecklingsprocess 

där individer utvecklar självförtroende, kunskap samt förhandlingsförmåga. 

 

Ur ett bredare perspektiv menar Rowlands (1995, s.103) att beslutsfattande går att analysera med 

hjälp av tre dimensioner: personliga, nära relationer och kollektiv. Personliga: påverkar individer 

genom utvecklande av självförtroende och kapacitet att föra sin vilja framåt. Det handlar om att ta 

för sig mer och ha mod att stå upp för det man tycker är rätt eller fel. Nära relationer: påverkar en 

individ positivt genom att utveckla förhandlingsförmåga i beslutsfattande. Individen utvecklar 

också en förmåga att påverka motparten, för att erhålla bästa möjliga resultat ur företagets 

synvinkel. Kollektiv: handlar om att flera anställa jobbar ihop och att försöka erhålla ett bättre 

resultat tillsammans än vad som hade åstadkommits om de arbetade själva. Det handlar till stor del 

om att täcka upp varandras svagheter och erhålla en högre kompetens på fler områden. 

 

Foster-Fishman och Keys (1997, s. 347) ser delegering av befogenheter till beslutsfattande som en 

process där individer eller en grupp av människor får ökat inflytande över deras arbetsuppgifter. De 

menar att processen handlar om att de högre uppsatta i ett företag överlåter en del av sitt ansvar till 
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anställda på en lägre nivå. Genom att applicera ett sådant tänk i ett företag kan det leda till att 

individer får chansen att visa sin verkliga kapacitet. Forskarna menar att det finns en balansgång 

mellan hur mycket ansvar individer önskar sig och hur mycket som erbjuds. Om den erbjudna 

graden av ansvar och beslutsfattande möter en individs efterfrågan menar Foster-Fishman och Keys 

(ibid.) att det kan bli lyckat inom ett företag. De menar att en viktig faktor för att lyckas med en 

sådan process är att företaget har kunskap om hur sina anställda ser på att erhålla mer ansvar.  

 

3.2.2 Decentralisering 

Företag ställer höga krav på sina anställda och många företag väljer att använda sig av en mer 

decentraliserad styrningsmodell än tidigare (Quinn & Spreitzer, 1997, s.37). Forskarna (ibid.) menar 

att ökade krav från kunder, ökad globalisering och mer utvecklad teknologi är några orsaker till 

utvecklingen.  Utvecklingen har fört med sig att fler anställda får möjligheten att erhålla mer makt 

och befogenheter till beslutsfattande. Viktiga beslut tas numera längre ned i hierarkin och 

kompetent personal värderas som en av de främsta resurserna inom företag.  Quinn och Spreitzer 

(ibid.) menar att delegering av ansvar till individnivå kan resultera i konkurrensfördelar genom 

större flexibilitet och effektivitet.  

 

Malone (1997, januari) förespråkar att fler företag borde öka informationsströmmarna från ledning 

till anställd. Grad av information som erhålls av de anställda är en viktig faktor för att det ska vara 

möjligt att ge över ansvar till individnivå. Med hjälp av en mer decentraliserad styrningsmodell 

menar forskaren (ibid.) att ett företag kan bli mer effektiva. Om ett företag väljer att strukturera sitt 

företag efter en decentraliserad modell, med hopp om att delegera ut ansvaret för beslutsfattande, 

finns det flera viktiga faktorer som bör uppfyllas. Först och främst är det viktigt att det finns 

tillräckligt med kompetens hos de anställda för att kunna ta viktiga beslut. För att erhålla samma 

grad av effektivitet eller till och med högre, är det viktigt att de anställda är förberedda för sina nya 

uppgifter. I ett sådant skede har utbildning en betydande roll, det viktigaste är dock att de anställda 

får tillgång till information som kan underlätta till att föra processen framåt. Tillit är också en del i 

processen. För att det ska vara möjligt att delegera ut ansvar från chef till anställda, behöver det 

finns en tillit mellan parterna (ibid.). Även motivation har en viss betydelse i ett scenario likt detta. 

Att en anställd får mer ansvar leder ofta till högre motivation hos en individ vilket behövs om den 

ska få mer ansvar (Thomas och Velthouse, 1990, 666-667; Seibert, Silver och Randolph, 

2004,s.332; Spreitzer, 1995, s.1443; Malone, 1997, januari). De menar att det är viktigt att den 

anställde i fråga ökar sin motivation för att lyckas övervinna eventuella motgångar i början av en 

övergångsprocess från lite ansvar till mer ansvar. Det är viktigt att ansvar delas ut i den mån de 

anställda har kompetens till att ta ansvar och ta bra beslut. 
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3.3 Arbetstillfredsställelse 

Det finns flera forskare som har åsikter kring hur arbetstillfredsställelse kan definieras, vilket 

grundar sig i att forskning har bedrivits under många årtionden. En av de mer omtalade 

definitionerna är Arnold och Feldmans beskrivning av arbetstillfredsställelse enligt följande: “The 

amount of overall affect that individuals have toward their job” (Roos, 2005, s. 38). Huang, You 

och Tsai (2012, s. 515) har tolkat ett flertal olika definitioner av arbetstillfredsställelse som 

presenterats genom åren. Några av definitionerna som forskarna framhäver är dessa: Vroom (1964) 

menar att arbetstillfredsställelse är den känsla som en anställd har för sitt jobb och har ingen 

påverkan på arbetsprocessen. Smith et al. (1969) å andra sidan menar att begreppet baseras på en 

persons uppfattningar och reaktioner, i form av känslor till sitt arbete. Locke (1976) anser att 

arbetstillfredsställelse hänvisar till den trevliga eller känslomässiga reaktionen som en individ får 

från sitt arbete, medan Price (2001) indikerar att begreppet symboliserar en anställds emotionella 

attityd till sitt jobb. Vi kan konstatera att det finns många olika definitioner angående 

arbetstillfredsställelse, där de flesta forskare har sin egen modifikation (Huang, You & Tsai, 2012, 

s. 515; Lund, 2003, s.222). 

 

I det företagsklimat som existerar på världens marknader, sker det förändringar och omstrukturering 

i en allt större omfattning. För att följa med i utvecklingen menar Roos (2005, s.10) att 

humankapitalet är den viktigaste faktorn och bör därför beaktas. För att de anställda ska prestera bra 

och föra företaget framåt, är det viktigt att de är tillfredsställda på sin arbetsplats. En av de 

viktigaste faktorerna för att erhålla tillfredsställda medarbetare är att de känner en hög grad av 

motivation till sitt arbete. För att erhålla motiverade medarbetare kan företagskulturen, om den är 

välanpassad till organisationen, vara ett bra verktyg fortsätter Roos (ibid.). Motivation och 

arbetstillfredsställelse är i många avseenden tätt bundna till varandra. Roos (2005,s.12), Belias och 

Koustelios (2014, s.139) samt Martins och Coetzee (2007, s.21) menar bland annat att motivation är 

den grundläggande aspekten för att skapa arbetstillfredsställelse.  

 

Martins och Coetzee (ibid.) menar att de anställdas individuella motivation, grad av 

arbetstillfredsställelse och de anställdas prestation är närliggande faktorer som påverkas av 

varandra. De anställdas arbetstillfredsställelse är nära relaterat till de anställdas behov och deras 

förväntningar. Vad de anställda förväntar sig och vad de har för behov, kan i sin tur kopplas till 

inre-, yttre- och relations-motivation (ibid.). Den inre motivationen är värde som kommer inifrån 

människan och kan t.ex. vara känslor av tillfredsställelse, välmående, kompetens och 

självförtroende. Den yttre motivationen formas enligt forskarna av värdeskapande faktorer som 

tillkommer från andra människor och kan till exempel vara kompensationer, befordran och 
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utvecklingsmöjligheter. Relations-motivation baseras på hur en individ påverkas av sociala 

relationer, vänskap, hur man fungerar i grupp med mera. Spector (1997, s.vii) menar att 

arbetstillfredsställelse är ett mått på hur mycket en individ tycker om sitt arbete. Det är viktigt att 

människor blir rättvist behandlade samt att de känner sig trygga och glada på arbetsplatsen. Spector 

(1997, s.2) menar att det här är viktiga faktorer för att en individ ska känna sig motiverad, göra ett 

bra jobb och så vidare. Det finns många olika faktorer som har en betydande roll när en utvald 

individ undersöks mer ingående. Exempel på olika faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse kan 

ses i fig.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är viktigt för ett företag att få kunskap om hur deras anställda värderar olika faktorer, till 

exempel som dessa ovan. Har ett företag kunskap om vilka faktorer som företagets anställda 

uppskattar, kan företaget konstruera strategier utifrån det. De vet då vilka faktorer som de ska 

utveckla för att erhålla mer tillfredsställda medarbetare samt vilka faktorer som behöver förbättras 

för att inte orsaka otillfredsställelse (Spector, 1997, s.3). En del människor fokuserar enbart på 

löneökning och befordran, medan andra trivs med sin nuvarande position och uppskattar istället 

företagets förmåner samt en nära relation till sina medarbetare (Spector, 1997, s.3; Bellou, 2010, 

s.6; Belias & Koustelios, 2014, s.139-140). 

 

Saari och Judge (2004, s.395) menar att tillfredsställda arbetare är produktiva och otillfredsställda 

arbetare är mindre produktiva. Enligt forskarna (ibid.) har grad av arbetstillfredsställelse en direkt 

koppling till ett företags effektivitet. Det finns forskare som inte samtycker med detta antagande 

och menar att det inte finns något konkret samband mellan dessa variabler. Vid tidigare forskning 

  Figur 4- Common job satisfaction facets (Spector, 1997, s.3) 
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på 1930- talet av Hawthorne-gruppen, konstaterade de att dessa variabler inte samspelar med 

varandra, medan senare forskning (Gladstein, 1984, s.511; Judge & Watanabe, 1993, s.939; Saari & 

Judge, 2004, s.398; Laschinger, Finegan, Shamian & Wilk, 2004, s.538; Akinyele, 2007, s.77) har 

kommit fram till att det finns en positiv korrelation mellan dessa variabler. Arbetstillfredsställelse 

går enligt Scandura och Lankau (1997, s. 379) att koppla samman med hur många arbetstimmar en 

individ är villig att arbeta. Tillsammans med individens inställning till företaget utgör dessa två 

variabler grunden för hur mycket en individ är villig att arbeta (Bellou, 2010, s.5; Scandura & 

Lankau, 1997, s. 379). En medarbetares inställning till företaget påverkas av hur den ställer sig till 

företagets mål och strategier, hur mycket en individ värderar att få vara med i företaget och till 

vilken grad individen är villig att arbeta för att nå företagets mål. De menar även att 

arbetstillfredsställelse och inställning till företaget har en positiv korrelation (Scandura & Lankau, 

1997, s. 379). 

 

3.4 Samspel 

Denison et al. (2004, s.99) har gjort studier för att utreda om kopplingen mellan företagskultur och 

företags resultat påverkas av vilken nationalitet och kultur företaget opererar inom. Dessa studier 

indikerar på ett samband oavsett vilken världsdel företaget tillhör. En av studierna är gjord på 230 

företag i Asien, Europa och Nordamerika. Den andra studien gjordes på 218 organisationer i 

Kanada, Australien, Brasilien, USA, Japan, Jamaika och Sydafrika. Forskarna menar att befintlig 

forskning inte kommit fram till en enad teori kring företagskulturens samband med företags resultat. 

Dessa studier är ämnade att med hjälp av Denisons modell (fig.3) utreda skillnader och likheter 

mellan nationaliteter vad gäller detta samband. De poängterar dock att dessa studier bör ses som ett 

förberedande steg och inte som en omfattande studie.  
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Som vi redan har beskrivit under del 3.1 har Denison och Mishra (1995) skapat modellen som kom 

att kallas ”The Denison model”. Denna modell kom till för att möjliggöra studier på 

företagskulturens koppling till effektivitet. Modellen har även använts för att studera samband 

mellan företagskultur och andra, mer specifika effekter (Denison et al., 2004, s.99; 1995, s.205).  

 

3.4.1 Samspel mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse 

Studien som Denison et al. (2004, s.104) gjorde på de tre regionerna Nordamerika, Asien samt 

Europa och Central- Östafrika (EMEA – Europe and Mid-East Africa) visar på en signifikant 

korrelation mellan företagskulturen och de övergripande prestationerna i Nordamerika och EMEA, 

men inte i Asien. Likaså indikerar studien på en korrelation mellan företagskultur och de subjektiva 

resultatindikationerna: försäljningstillväxt, lönsamhet, kvalitet och anställdas arbetstillfredsställelse. 

Denison har gjort ett flertal studier som liknar denna och har kommit fram till liknande resultat. 

Bland annat visade Denison och Mishra (1995, s.204) redan i början av 1990-talet på korrelationen 

mellan de olika dragen av företagskultur och de ovan nämnda resultatindikationerna. Ovan nämnda 

studier ger med andra ord stöd för ett samspel mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse. 

 

Det finns även en mängd andra forskare och studier som kommit fram till liknande resultat som 

stödjer detta samspel. Dels menar Denison et al. (2006, s.20) att företagskulturen bör ses som ett 

socialt kapital. Det sociala kapitalet handlar till stor del om individerna inom organisationen och 

värdet på detta kapital beror till stor del på de anställdas arbetstillfredsställelse. Azanzaa, Morianob 

 Figur 5- The Denison model (Denison consulting, 2011) 
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och Molero (2013, s.45-46) menar att de mest framgångsrika företagen fokuserar på att utveckla 

och anamma en unik företagskultur. De menar också att anställda tycks uppvisa en högre 

arbetstillfredsställelse inom just denna kategori av företag. Forskarna kommer i denna studie fram 

till att det finns en signifikant korrelation mellan flexibla företagskulturer och anställdas 

arbetstillfredsställelse (Azanzaa et al., 2013, s.48). Med stöd av dessa studier (Azanzaa et al., 2013; 

Denison et al., 2004; Denison et al., 2006; Denison & Mishra, 1995) kan vi utgå ifrån att det finns 

någon form av samspel mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse. 

 

3.4.2 Samspel mellan delaktighet och arbetstillfredsställelse 

Denisons modell (fig.3) innefattar, som vi presenterat under del 3.1, fyra kulturella drag. Ett av 

dessa drag rubriceras som delaktighet. Yilmaz och Erguns (2008, ss.297, 301) studie visar på en 

signifikant association mellan delaktighet och anställdas arbetstillfredsställelse. Vidare konstaterar 

de också att en positiv attityd hos de anställda är en synergieffekt hos företag som värderar 

beslutsfattande på individnivå, gruppanpassning och kapacitetsutveckling, vilka är de tre 

underdimensionerna inom det kulturella draget deltagande (ibid.). Gregory, Harris, Armenakis och 

Shook (2009, s.678-679) menar att företag som värderar dessa underdimensioner som går under 

samlingsbegreppet deltagande, tenderar att överprestera i förhållande till företag som inte värderar 

detta. Dessa forskare menar att det är företagskulturen som påverkar de anställdas attityd som i sin 

tur leder till arbetstillfredsställelse.  

 

3.4.2 Summering 

Alla ovan nämnda studier hänvisar till att samspelet mellan dessa begrepp måste utforskas 

noggrannare för att det skall vara möjligt att dra några slutsatser kring samspelet. De är överens om 

att det finns samspel mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse, men ingen har svaret på 

varför. Dessutom finns det ingen entydig förklaring på vilka element inom företagskulturen som 

bidrar till arbetstillfredsställelse (Azanzaa et al., 2013; Denison et al., 2004; Denison et al., 2006; 

Denison & Mishra, 1995; Gregory et al., 2009; Yilmaz & Ergun, 2008). 

 

Sammanfattningsvis konstaterar Denison och Mishra (1995) att Denisons modell är användbar för 

att studera samspel mellan företagskultur och effektivitet ur flera olika aspekter, bland annat 

arbetstillfredsställelse. Denison et al. (2004) och Yilmaz och Erguns (2008) studier ger prov på att 

modellen är applicerbar oavsett vilken region och nationalitet företagen som studeras tillhör. Till 

sist tyder Gregory et al. (2009) och Yilmaz och Erguns (2008) studier på att det finns ett samspel 

mellan deltagandegraden på individnivå och arbetstillfredsställelse. Studierna ger dock inte stöd för 
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ett samspel mellan underdimensionen till det kulturella draget deltagande: beslutsfattande på 

individnivå, och arbetstillfredsställelse. 

 

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Vi har i vår teoretiska referensram konstaterat utifrån tidigare forskning att företagskultur bygger på 

uppsättningar av värderingar, övertygelser, ritualer och beteendemönster som grundar sig i 

företagets kärna (Denison, 1984, s.5; Anjum & Sharma, 2014, s.29; Meding, Mcallister, Oyedele & 

Kelly, 2013, s.25). Denisons modell är ankaret i vår teoretiska referensram och ligger till grund för 

att studera den underliggande företagskulturen och deltagandegraden i beslutsfattande på 

individnivå. Denisons modell används för att kartlägga olika organisationers företagskultur och 

utreda huruvida den kan anses som ”stark”. Modellen används även för att utläsa om 

företagskulturen är anpassad till ett företagsklimat som tillåter en hög deltagandegrad vad gäller 

beslutsfattande. Enligt Denisons modell (Denison et al., 2004, s.100; Denison et al., 2006, s.6) är 

företagskulturer med en hög delaktighet (det kulturella draget) de mest anpassade till ett klimat som 

tillåter detta. Utöver detta karaktärsdrag bör även företagskulturen vara flexibel och ha ett högt 

internt fokus, vilka är de grundläggande egenskaperna hos företag och återfinns på den vågräta 

respektive lodräta axeln i modellen. 

 

Del 3.2: ”beslutsfattande på individnivå” framhäver att påståendet om en decentraliserad styrning, 

eller som Denison et al. (2006, s.9) benämner det: en platt organisation (bottom up), kan bidra till 

ett företagsklimat som tillåter beslutsfattande på individnivå. Denna del fungerar dels som en 

bakgrund för begreppet beslutsfattande på individnivå men även som en förlängning av det 

kulturella draget delaktighet i Denisons modell. 

 

Arbetstillfredsställelse kan ha olika innebörder beroende på vad varje enskild individ värdesätter.  

Martins och Coetzee (2007, s.21) kategoriserar faktorer för arbetstillfredsställelse i tre grupper. 

Forskarna menar att människan kan motiveras av inre motivation, yttre motivation eller 

relationsmotivation.  
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Nedan följer en modell som sammanfattar vår teoretiska referensram. Modellen framhåller de tre 

huvudbegreppen som sedan följs upp av de mest väsentliga variablerna utifrån befintlig forskning.  

 

 

Figur 6 - Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

Modellen återspeglar de samspel som befintlig forskning antyder. Dels visar forskningen att det 

finns någon form av samspel mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse. Vidare har studier 

påvisat att delaktighet är en viktig faktor för att de anställda ska vara tillfredsställda på 

arbetsplatsen. Beslutsfattande på individnivå är en underdimension av begreppet delaktighet och 

används i denna studie som en faktor för att studera företagskulturens samspel med 

arbetstillfredsställelse. Detta återspeglas av pilarna mellan de tre huvudbegreppen.  
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4. Empiri 

 

Intervjuförteckning 

 

Företag  Betäckning   Datum 

Handelsbanken Privatrådgivare A  19/3-15 

Handelsbanken Företagsrådgivare   19/3-15 

Handelsbanken Kontorschef   21/4-15 

Handelsbanken Privatrådgivare B  21/4-15 

Länsförsäkringar Kontorschef   25/3-15 

Länsförsäkringar Säljcoach   15/4-15 

Länsförsäkringar Försäkringsrådgivare  15/4-15 

Nordea  Kontorschef   18/3-15 

Nordea  Privatrådgivare   16/4-15 

Nordea  Företagsrådgivare   17/4-15 

 

Som underlag till vår empiriska studie har vi intervjuat en kontorschef på respektive bank. Sedan 

har vi valt ut personer med snarlika roller i de tre företagen. Samtliga respondenter har 

förhållandevis lång erfarenhet från branschen och är tillsvidareanställda. 

 

4.1 Företagskultur  

 

4.1.1 Denisons modell 

Som följd av att vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer och låtit respondenterna svara fritt, 

har det gett oss en översikt av respektive fallföretags kultur. Målet med intervjuerna var att lyfta 

fram varje individs egen uppfattning om sin arbetsgivares företagskultur. Vi har med andra ord 

enbart intresserat oss av vad respondenterna har att säga om de banker de arbetar inom. Denisons 

modell med sina fyra kulturella drag ligger till grund för strukturen i denna del av empirin. Det 

finns även tre index som ligger till grund för att bedöma varje element och således även ligger till 

grund för att tolka en helhet. Vi har sammanställt intervjuerna och placerat in det empiriska 

materialet under respektive element.  

 

Konsistens 

När vi ställde öppna frågor kring SHB:s företagskultur, visste var och en av de anställda vad den 

innebär, samt hur de arbetar med denna. Anställda på LF å andra sidan, hade betydligt svårare att 

beskriva detta och i en av de tre intervjuerna visste inte respondenten vad företagskultur betyder. 
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Vår upplevelse var att begreppet företagskultur inte är diskuterat i särskilt stor utsträckning på LF, 

trots att kontorschefen hävdar att de ofta diskuterar begreppet på interna möten. Två av 

respondenterna på Nordea var väl insatta i begreppet företagskultur, medan privatrådgivaren 

behövde en vägledning för att kunna uttala sig. Med hjälp av vår vägledning fick vi en 

förhållandevis samstämmig uppfattning vad gäller Nordeas företagskultur, vilken påminner om 

SHB:s kultur till viss del. 

 

Efter en djupare diskussion framhäver samtliga respondenter på LF, kunder som en viktig nämnare i 

deras företagskultur. När vi berör begreppet i inledningen av intervjuerna reagerar respondenterna 

något tveksamt. Alla respondenter nämner att kunderna står i centrum och att företaget är 

decentraliserat.  LF är enligt kontorschefen ett kund-ägt bolag med en företagskultur som tillåter 

interna beslut. Säljcoachen framhäver LF:s värderingar, vilket är lokalt engagemang, kundvård och 

tillväxt, som grunden till dess företagskultur. 

 

Kontorschefen, privatrådgivarna och företagsrådgivaren på SHB beskriver deras företagskultur på 

så gott som samma sätt. Till skillnad från LF visste de dessutom vad begreppet företagskultur 

innebär med undantag för att privatrådgivare A var något tveksam och behövde hjälp på vägen. 

Beskrivningen av SHB:s företagskultur var så gott som enstämmig bland respondenterna och 

företagsrådgivarens uttalande får representera denna beskrivning: ”Man litar mycket på 

medarbetaren där varje person har ganska mycket makt och besluten tas på varje enskilt kontor, det 

är en decentraliserad organisation”. Kontorschefens beskrivning av SHB:s företagskultur var 

väldigt djupgående och konkret. Beskrivningen överensstämmer med de anställdas syn och 

innefattar det decentraliserade arbetssättet, beslutsfattande på individnivå, kundnöjdhet och 

långsiktighet. Kontorschefen menar att det finns väldigt många parametrar som spelar in i 

företagskulturen men att ”… kulturen är en väldigt tung pusselbit och just den platta 

organisationen där VD:n är väldigt nära medarbetarna avspeglar vårt arbetssätt”. 

 

Nordeas kontorschef beskriver företagskulturen enligt följande: ”Vi försöker göra det möjligt för 

våra kunder. Vår vision är att vara en europeisk bank och skapa värde för både aktieägare och 

kunder. För att göra det möjligt så har vi tre pelare att utgå ifrån: positiva kundupplevelser, 

människor och Nordea är ett team”. De tre pelarna som kontorschefen talar om, nämner även 

företagsrådgivaren och privatrådgivaren som grunden i vad de upplever som Nordeas 

företagskultur. Det finns dock indikationer som tyder på att rådgivarna är något osäkra på hur detta 

används i det dagliga arbetet. Privatrådgivaren beskriver mestadels fokus på lönsamhet: ”Nordea 

fokuserar mycket på ett effektivt vardagligt arbete där produktivitet belönas på olika sätt. Enligt 
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min uppfattning skapar det här lönsamhet både för personalen och för företaget”. 

Företagsrådgivaren å andra sidan, berör interaktionen mellan de tre pelarna. Hon menar att ”… för 

att verksamheten skall fungera så måste det finnas pengar för att banken ska kunna genomföra de 

nödvändiga affärerna. Sen måste ju kunderna vara nöjda för att vi ska kunna skapa lönsamhet och 

grunden för nöjda kunder är att personalen trivs”. 

 

Anpassningsförmåga  

Samtliga fallföretag i vår studie antyder att kunderna har en viktig roll i deras verksamhet. 

Företagen framför kundnöjdhet, kundfokus och relationer till kunder som viktiga aspekter för en 

lönsam organisation. Nordeas kontorschef konstaterar att detta är etablerat inom bankbranschen: 

”Detta har funnits i alla banker och i alla tider, kunderna måste vara nöjda”. Vidare var samtliga 

respondenter på SHB tydliga med att framföra deras engagemang till sina kunder. Privatrådgivare B 

menar att kundfokus är något de anställda får lära sig när de börjar arbeta hos SHB, som sedan 

följer med dem varje dag. Han menar att de anställda är upplärda att alltid sätta kunden i fokus och 

se till att den är tillfredsställd. Hos de tre respondenterna på Nordea finns även där ett stort 

engagemang att tillfredsställa sina kunder, vilket är en av deras grundpelare. Kontorschefen menar 

att det är viktigt med kundnöjdhet, ”Om inte du är nöjd så kan du ju lika gärna välja en annan 

bank”.  Företagsrådgivaren på Nordea konstaterar att kundnöjdheten är viktig, men att de samtidigt 

måste välja vilka kunder de ska tillfredsställa: ”Om vi skulle fokusera på alla våra kunder så måste 

vi dubbla vår personalstyrka, därför måste vi urskilja de mest lönsamma kunderna och 

tillfredsställa dem i första hand”. 

 

Vi uppfattade även att LF lägger stor vikt på att tillfredsställa sina kunder. Kontorschefen betonar 

lojaliteten mot sina kunder samt att alltid finnas tillgänglig för dem. Samtliga respondenter från LF 

var väldigt tydliga med att framföra deras starka kundengagemang: ”Vi jobbar mycket med närheten 

till kunden. Vi ska alltid finnas tillgängliga för kunderna” (försäkringsrådgivare LF). 

 

Kontorschefen menar att företagskulturen inom SHB är relativ bestående över tid. Enligt honom har 

företagskulturen varit till stor del densamma de senaste 40 åren, med små inslag av förnyelse. Han 

samtycker med den kultur som bedrivs inom organisationen och uttrycker sig enligt följande: 

”Varför ändra på ett vinnande koncept”. SHB tycks se detta som ett vinnande koncept men 

åsikterna är något splittrade i vissa fall. Företagsrådgivaren åskådliggör vissa nackdelar med 

företagets inställning till förnyelse: ”Handelsbanken har ju den gamla konservativa inställningen på 

gott och ont. Vi kanske inte alltid är snabbast när det gäller förändringar. Oftast när det kommer 

något nytt så är vi ganska restriktiva, där kan jag tycka att man kan vara lite mer alert. Samtidigt 
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så funkar det här bevisligen så jag vill inte säga att det är fel. För att ta ett exempel så var Nordea 

och Swedbank väldigt snabba in i Baltikum medan SHB var avvaktande. Detta var ett smart drag 

med facit i hand, det gick åt skogen för de som gick in i Baltikum”. 

 

Kontorschefen på LF beskriver deras företagskultur som relativt utvecklande. Han nämner till 

exempel när de startade upp sin bankverksamhet år 1996 så fick det en stor påverkan på den 

befintliga verksamheten. I stället för bestående normer och värderingar har deras utveckling och 

expandering medfört stora förändringar i deras sätt att arbeta. När vi diskuterar normer med 

respondenterna på LF, är de eniga om att detta inte är av särskilt stor vikt för företaget. Säljcoachen 

på LF är visserligen relativt nyanställd, men när vi frågar honom om deras traditioner och normer 

känner han inte till dessa. Kontorschefen på Nordea beskriver deras företagskultur som bestående 

till stor del, men även att det finns delar som förändras med tiden.  De anställda på Nordea relaterar 

anpassningsförmågan till det dagliga arbetet. Privatrådgivaren menar att Nordea ofta är i framkant 

bland konkurrenterna när det gäller tekniska produkter och hjälpmedel: ”Vi var till exempel väldigt 

tidiga, om inte till och med först bland bankerna, med att möjliggöra val av fonder på det privata 

pensionssparandet via internetbanken”.  

 

Uppdrag  

LF arbetar med styrning på individnivå, bland annat har de anställda individuella budgetar som ska 

följas och uppnås. Försäkringsrådgivaren berättar att de mer meriterade har högre krav på sig än de 

nyare inom företaget. Han berättar även att det finns gemensamma budgetar för varje kontor. SHB 

har ett helt annat upplägg där kontorschefen är tydlig med att de anställda inte har några personliga 

budgetar de ska prestera efter. Han menar att det skapar en mer harmonisk arbetsplats, när de 

anställda inte har någon onödig press på sig. Försäkringsrådgivaren på LF menar att deras 

personliga budgetar bidrar till en förenklad vardag för de anställda, som vet precis vad de ska 

prestera. Privatrådgivare B på SHB menar å andra sidan att frihet under ansvar, utan personliga 

budgetar skapar en mycket bättre arbetsmiljö: ”Även om min chef aldrig säger åt mig vad jag ska 

göra så är jag mycket väl medveten om vad som krävs från min sida. Vem du än frågar på 

Handelsbanken så kommer de säga att vårt övergripande mål, högre räntabilitet än genomsnittet 

för banker på våra hemmamarknader, är det vi ska jobba för”. 

 

Nordeas kontorschef var tydlig med att det finns ramar för beslutsfattande som ligger till grund för 

de anställda. Ramarna ligger till grund för vad de får göra samt vad de ska göra. Därför är det enligt 

honom väldigt viktigt att dess ramar är tydliga och konkreta.  Privatrådgivaren på Nordea ser inte 

dessa ramar som någon begränsning utan snarare som sunt förnuft. Han menar att ”De limitgränser 
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som finns för varje individ är väl avvägda och finns ju till för den anställdes egen skull. Om man 

skulle få bevilja lån utan någon beloppsgräns så är ju risken betydligt större att man gör misstag 

man helst skulle slippa”.  

 

De tre fallföretagen framhäver ett långsiktigt tänkande inom deras verksamhet. Kontorschefen på 

Nordea beskriver deras vision enligt följande: ”Vår vision är att vara en Europeisk bank och skapa 

värde både för aktieägare och kunder”. Nordea värdesätter att deras kunder är tillfredsställa på lång 

sikt och lägger därför fokus på långsiktiga relationer. Företagsrådgivaren kompletterar 

kontorschefens syn på Nordeas tankesätt: ”Att prestera i det vardagliga arbetet är viktigt för vår 

lönsamhet, men skulle vi fokusera för mycket på kortsiktiga lösningar så kommer vi tappa i 

lönsamhet men kanske allra helst i kundnöjdheten tror jag”. Kontorschefen på SHB beskriver en 

del av deras vision som långsiktigt tänkande på flera nivåer. Det gäller både rekrytering av personal 

samt när de erhåller nya kunder. Företagsrådgivaren anser även att långsiktiga relationer är något 

som SHB strävar efter, både vad gäller anställda och kunder. Ett citat som speglar synen på 

långsiktigheten av sina anställda på SHB lyder: ”En gång Handelsbankare alltid Handelsbankare” 

(företagsrådgivare SHB). LF:s vision är att alltid finnas nära sina kunder samt att se till att regionen 

ska växa. Det finns även en stark lojalitet mot sina kunder, både för att bevara dem på lång sikt men 

även för att deras företag är kund-ägt, menar kontorschefen på LF. Försäkringsrådgivaren på LF 

menar att prispress inte leder till långsiktiga relationer med kunderna. Han uttalar sig bland annat 

enligt följande: ”Vi är inte billigast på marknaden, men har väldigt god service. Just den goda 

servicen tror jag är en väldigt bidragande anledning till att våra kunder stannar kvar hos oss länge, 

precis som vi vill”. 

 

Delaktighet 

Privatrådgivare A på SHB menar på att det finns tillit mellan chef och anställd samt att alla har stora 

befogenheter att ta beslut. Vidare uttrycker sig företagsrådgivaren enligt följande: ”Inom de 

regelverk som gäller så har jag friheten att ge råd till kunden”. Detta är något samtliga 

respondenter på SHB var tydliga att framföra, eftersom de alla är stolta över deras arbetssätt och hur 

de arbetar utifrån en decentraliserad styrningsmodell.  Kontorschefen på Nordea menar att de, 

precis som SHB, har en hög delaktighet bland de anställda. Han framhäver även en annan vinkel på 

aspekten: ”Jag känner att jag har de befogenheterna jag behöver och blir inte bakbunden. Det är 

viktigt att ha en bra dialog när det uppstår ”nya saker”. Man kanske har befogenhet att göra A och 

B men nu uppstår C och då är det viktigt att ha en dialog med sin chef”. Han menar med andra ord 

att delaktighet kan innebära olika saker, dels att vara delaktig i vardagliga beslut men även att vara 

delaktig i nya, mer ovanliga beslutssituationer. Privatrådgivaren på Nordea menar att de anställda 
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har stort ansvar över beslutsfattande och får med företaget i ryggen ta de flesta beslut på egen hand.  

Respondenterna på Nordea framhäver inte företagskulturen som en underliggande faktor till hög 

delaktighet, men är tydliga med att anställda i högsta grad är delaktiga i de beslut som tas på 

företaget. 

 

Kontorschefen på LF tillsammans med säljcoachen, menar att de anställda får vara med och påverka 

beslut i relativt stor utsträckning. Varje individ har befogenheter att ta de flesta beslut på egen hand, 

men ses även över i par för att misstag ska undvikas. Kontorschefen uttrycker sig enligt följande: 

”Vi försöker ta besluten så nära kunden som möjligt. Vi vill ju vara snabba mot kunden och då 

måste besluten tas nära kunden. Sen är det vissa områden, till exempel kreditgivning så får man 

inte ta alla beslut själva”.  

 

Kontorschefen på SHB nämner att deras interna pensionsavsättningssystem (oktogonen) är av stor 

betydelse för att tillfredsställa de anställda på lång sikt. Eftersom SHB hjälper sina anställda att 

pensionsspara, menar han att de som jobbat en längre tid inom banken, inte behöver oroa sig över 

den delen själva. Han menar även att det finns en trygghet för de anställda inom SHB eftersom de 

till stor del rekryterar internt. Det innebär att de anställda i regel går före externa sökande till lediga 

tjänster. Dessutom anställer SHB med inställningen att den ska vara enda till pensionen, vilket 

skapar en anställningstrygghet. Kontorschefen menar att dessa faktorer gör att de anställda blir mer 

engagerade till sitt arbete. LF arbetar mycket med att utveckla en stark gemenskap på sina kontor. 

Kontorschefen på LF berättade att de har sammanställt en bok med uppgifter om de anställda samt 

om företaget. Han menar att det speglar hur företaget arbetar för att få en nära relation mellan chefer 

och anställda men även anställda sinsemellan. Vidare menar försäkringsrådgivaren att de har en bra 

sammanhållning på LF. ”Att trivas med sina arbetskamrater är viktigt för mig och på 

Länsförsäkringar trivs jag som fisken i vattnet. Jag har jobbat här i 18 år nu så det säger väl en 

del”. 

 

Respondenterna från Nordea framhäver trivsel- och relationsaspekten som en viktig del i deras 

arbete. Samtliga respondenter talar om de tre pelarna som företagskulturen på Nordea grundar sig i. 

De tre pelarna innefattar människor och kontorschefen tycks värdesätta sådana aspekter: ” Det är 

viktigt att förstå att det handlar om människor, både anställda och kunder”. Kontorschefen påpekar 

att en bra miljö för trivsel tar lång tid att bygga upp, ”Vi har hållit på med detta i 8-10 år nu”. 

Denna inställning tycks avspegla sig på de anställda som framhäver dessa aspekter i samband med 

att de ska beskriva vad som får dem att känna arbetstillfredsställelse. 
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4.2 Beslutsfattande på individnivå 

 

4.2.1 Delegering av ansvar 

Säljcoachen på LF relaterar beslutsfattande till vilken position man har inom organisationen. Han 

menar att mandat att fatta beslut är något man förtjänar: ”På Länsförsäkringar får jag ta de beslut 

som ryms inom mina mandat och eftersom vi är ett lokalt bolag så tas alla beslut här på vårt 

kontor”. Säljcoachens roll innefattar dels att coacha personalen i sälj och dels agerar han chef över 

en grupp timanställda. Hans uttalande tyder på att besluten i regel tas på det lokala kontoret men i 

betydligt mindre utsträckning för de med lägre rang. Kontorschefen på LF konstaterar detta 

resonemang, dels säger han att alla beslut tas gemensamt av två personer och dels uttrycker han att 

det är betydligt lättare att påverka som chef än anställd.  

 

Liknande resonemang förs bland de intervjuade på Nordea. Företagsrådgivaren på Nordea anser att 

de vardagliga besluten måste tas på lokal nivå men till vissa begränsningar: ”Om jag till exempel 

får en kreditansökan från ett stort företag på orten så är storleken på beloppet den avgörande 

faktorn”. Privatrådgivaren upplever att han har tillräckligt med befogenheter för att ta de flesta 

beslut som krävs. Han uttrycker sig enligt följande: ”Det är sällan jag blir begränsad av min limit, 

för det mesta tar jag besluten själv eller i samspråk med en kollega. SHB:s anställda uttrycker inte 

heller några begränsningar i sitt vardagliga arbete vad gäller beslutsfattande på individnivå. Av allt 

att döma stämmer kontorschefens uttalande: ”Alla som jobbar hos oss ska ha så stor beslutanderätt, 

både vad gäller krediter och alla andra saker, så man i princip kan ta alla beslut själv utan att 

behöva fråga överställande chef”. Privatrådgivare A på SHB konstaterar att de får ta egna beslut 

men att det alltid granskas av en kollega eller chef i efterhand. Hon fortsätter: ”Varje anställd har 

ett eget ansvar i de beslut som tas”. 

 

När det gäller placeringsrådgivning tycks de tre företagen ha samma riktlinjer vad gäller 

beslutsfattande på individnivå. Till att börja med måste rådgivaren vara licensierad för att få ge råd. 

I nästa steg finns det tydliga riktlinjer från staten och finansinspektionen om vad och hur rådgivaren 

ska dokumentera dessa råd (kontorschef LF). Inom dessa riktlinjer ingår bland annat 

omsorgsplikten som innebär att rådgivaren alltid måste se till kundens behov (ibid.). Privatrådgivare 

B på SHB menar att omsorgsplikten innebär att alla rådgivare, oavsett vilken arbetsgivare man har, 

utgår från en standardiserad mall som kategoriserar kundens behov utifrån riskaversion, 

placeringshorisont samt specifika kundbehov.  
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4.2.2 Decentralisering 

Kontorschefen på SHB ser varje kontor som ett litet företag, där de till stor del sköter sig själva. 

Enligt honom har de ett väldigt decentraliserat arbetssätt och de har stora befogenheter på lokalnivå 

och individnivå. Detta skapar i sin tur ett stort engagemang hos de anställda. För att jobba på SHB 

måste de anställda uppskatta att ta ansvar, vilket leder till att inte alla passar in på SHB, menar 

kontorschefen. Även företagsrådgivaren på SHB menar att de arbetar utifrån decentralisering till 

stor del: ”Om det här är företagskultur eller inte, det vet jag inte. Men jag upplever det som att man 

litar mycket på medarbetaren, att man tar decentraliserade beslut så att man har mycket makt på 

kontoret och som medarbetare. Medarbetaren har stor tilltro från banken. Det är i alla fall så vi 

jobbar inom SHB. Likaså fick vi reda på att LF arbetar utifrån en decentraliserad styrningsmodell 

och att det är av stor betydelse för dem. Kontorschefen på LF beskriver att deras företagskultur till 

stor del handlar om att de anställda har mycket ansvar och får ta mycket egna beslut. Han påpekar 

också att företaget använder sig av en decentraliserad styrningsmodell vilket ligger till grund för att 

de anställda ska få ansvar och ta egna beslut. Även försäkringsrådgivaren betonade att 

decentralisering är av stor betydelse för LF.  

 

Till skillnad från SHB och LF fick vi inga indikationer på att Nordea arbetar utifrån ett 

decentraliserat styrningssätt. Det var ingen av de tre respondenterna som nämnde just 

decentralisering men samtliga pratade om att ansvar och makt på individnivå är utbrett inom 

Nordea. Kontorschefen påpekar bland annat att alla anställda inom Nordea är ett team, oavsett om 

man utgår från Gävle, Stockholm, Baltikum eller någon annanstans. 

 

4.3 Arbetstillfredsställelse 

Samtliga respondenter anser sig vara tillfredsställda på sin arbetsplats. I vår studie har vi som syftet 

lyfter fram, istället fokuserat på huruvida beslutsfattande på individnivå påverkar 

arbetstillfredsställelsen. För att uppnå det har respondenterna i första hand fått uttrycka sig fritt om 

vad som får dem att känna arbetstillfredsställelse. Utifrån respondenternas svar tolkar vi, i ett senare 

skede, i vilken utsträckning beslutsfattande anses som en bidragande faktor till 

arbetstillfredsställelse. I de fall respondenten inte uttrycker beslutsfattande som en bidragande 

aspekt till arbetstillfredsställelse tolkar vi det som en mindre viktig aspekt.  

 

4.3.1 Faktorer för arbetstillfredsställelse 

Samtliga respondenter anser sig vara tillfredsställda på sin arbetsplats men de värdesätter olika 

saker. Några av respondenterna lyfter fram relationer medan andra framhäver 

utvecklingsmöjligheter och eget ansvar som de viktigaste aspekterna. På SHB framhäver 
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respondenterna i första hand utvecklingsmöjligheter och befogenheter att fatta beslut som 

motivationsfaktorer. Andra aspekter som nämns är tillit, möjlighet att göra affärer, kundmöten och 

breda arbetsuppgifter. De intervjuade på Nordea fokuserar mer på gemenskap och frihet i 

förhållande till SHB. Övriga faktorer som påtalas är att se andra lyckas, makt och att få ta egna 

beslut. Respondenterna på LF framhäver även de liknande aspekter som att få göra affärer, 

utvecklingsmöjligheter och arbeta nära kunderna som bidragande aspekter. Urskiljande för LF är att 

de även nämner aspekter som att sälja mycket, likvärdiga värderingar och tydliga mål. I stället för 

att citera de intervjuade under denna del har vi valt att göra det under den kommande delen. Denna 

del bidrar med ett konstaterande att specifika aspekter som påverkar våra respondenters 

arbetstillfredsställelse består av olika saker för varje individ. 

 

4.3.2 Inre och yttre motivation samt relationsmotivation 

Utifrån respondenternas inledande reflektioner över vad som skapar arbetstillfredsställelse i deras 

mening kan vi dela in dem i tre grupper. Den första gruppen känner arbetstillfredsställelse genom 

inre motivation. Den andra gruppen innefattar de respondenter som motiveras av yttre motivation 

och den tredje gruppen känner arbetstillfredsställelse av relationsmotivation. Vi har sammanställt 

respondenternas svar i nedanstående figur. 

* Respondenter som antytt faktorer som placerar sig i två av grupperna 

 

LF:s försäkringsrådgivare tillsammans med samtliga respondenter på Nordea känner 

arbetstillfredsställelse genom inre motivation. De fyra respondenterna reflekterar egentligen över tre 

Inre motivation 

• Försäkringsrådgivare 
LF 

• Företagsrådgivare 
Nordea* 

• Privatrådgivare 
Nordea 

• Kontorschef Nordea 

Yttre motivation 

• Säljcoach LF 

• Företagsrådgivare 
SHB 

• Privatrådgivare B 
SHB 

• Privatrådgivare A 
SHB 

• Kontorschef SHB 

• Kontorschef LF* 

Relationsmotivation 

• Kontorschef LF* 

• Företagsrådgivare 
Nordea* 

Figur 7- Inre och yttre motivation samt relationsmotivation  
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olika aspekter, men alla kategoriseras som inre motivation. Försäkringsrådgivaren på LF känner 

arbetstillfredsställelse efter att ha gjort ett bra jobb, det vill säga, sålt mycket. Det är ingen extern 

källa som bedömer detta utan det viktiga för honom är att han är nöjd över sin prestation: ”Jag 

känner arbetstillfredsställelse när jag går hem från jobbet och känner att jag gjort ett bra jobb. Det 

handlar oftast om att ha sålt fler försäkringar än dagen innan” . Privatrådgivaren på Nordea vill 

snarare känna en trygghet på sin arbetsplats. Han framhäver känslan av tillit från chefen: ”Det är 

väldigt viktigt för mig att min chef tillåter mig att ta beslut inom mina befogenheter men det allra 

viktigaste är att han litar på att jag tar rätt beslut. Jag vill känna en trygghet på min arbetsplats”. 

Till viss del kan detta tolkas som extern motivation eftersom tilliten kommer från en annan person, 

vi tolkar det dock som att respondenten efterfrågar en känsla av trygghet, respekt och att han vill ha 

support från chefen. Detta kategoriseras som inre motivation eftersom den enda som kan avgöra om 

den känslan infinner sig är personen i fråga. Företagsrådgivaren på Nordea värdesätter precis som 

privatrådgivaren tillit från chefen. 

 

Den enda kontorschefen som representerar gruppen av personer som uppskattar inre motivation i 

första hand är Nordeas kontorschef. Han talar mycket om att se andra lyckas när han beskriver vad 

som får honom att känna arbetstillfredsställelse. ”En sak som får mig att känna mig tillfredsställd i 

min roll som chef, är att se andra lyckas, utvecklas och växa, och om jag i bästa fall kan vara med 

och påverka det”. Han menar att känslan som uppstår när andra lyckas är svår att slå. Den bidrar till 

hans arbetstillfredsställelse eftersom att detta indikerar på att han har lyckats i sin roll som chef.  

 

Gruppen som motiveras av yttre faktorer innefattar flest respondenter. Vid en första reflektion kan 

det se ut som att dessa är pengadrivna banktjänstemän som värderar lön och karriär, men det är inte 

riktigt sant. Faktum är att ingen av respondenterna framhäver lön eller pengar som en bidragande 

orsak till arbetstillfredsställelse, åtminstone inte i första hand. De mest förekommande faktorerna är 

utvecklingsmöjligheter och tilldelningen av befogenheter. Samtliga respondenter från SHB är 

representerade i denna grupp och har snarlika åsikter kring vad som får dem att känna 

arbetstillfredsställelse. Respondenterna från SHB framhäver i första hand de ovan nämnda 

faktorerna: utvecklingsmöjligheter och befogenheter att fatta beslut. Kontorschefen på SHB har 

visserligen en annan dimension i sitt argument, men omfattar samma innebörd, nämligen 

befogenheten att fatta beslut: ”Att få göra de stora affärerna med stora företag är unikt för 

Handelsbanken och det är något jag tycker är oerhört kul och stimulerande”.  

 

Privatrådgivare A på SHB menar att utvecklingsmöjligheterna och bredden på arbetet är det mest 

givande med hennes arbete. Hon framhäver bredden på arbetsuppgifterna som ett bidrag till 
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arbetstillfredsställelse, till skillnad från övriga respondenter på SHB. Företagsrådgivaren och 

privatrådgivare B på SHB är båda inne på friheten vad gäller beslutsfattande. ”För att jag ska 

känna mig tillfredsställd på mitt arbete så måste jag få chansen att utvecklas. Som jag upplever det 

så innebär det stöttning från chefer och kollegor men det viktigaste är att jag får ta mina egna 

beslut utan att någon begränsar mig i onödan” (Privatrådgivare B, SHB). Utvecklingsmöjligheter 

och befogenheter att fatta egna beslut är båda yttre motivationsfaktorer eftersom det är överställda 

chefer som i regel sätter begränsningarna eller skapar möjligheterna för detta.  

 

Säljcoachen på LF är den respondent som närmast framhäver pengar som en bidragande orsak till 

arbetstillfredsställelse. Han nämner dock inte lönen som en faktor utan påpekar snarare att han är 

resultatdriven: ”Tydliga mål och ambitioner så man vet vad man jobbar för är viktigast för mig. 

Sedan är det viktigt att min arbetsgivares värderingar matchar mina. Jag är ganska resultatdriven 

men man får inte glömma bort kundvård och en fysisk dialog med kunderna”. Säljcoachen 

värdesätter att direktiv och värderingar från överställda chefer överensstämmer med hans egna 

åsikter.  

 

De två intervjupersoner som representerar gruppen som uppskattar relationer på sitt arbete återfinns 

även i de andra grupperna. Detta beror på att de i sitt första uttalande framhäver olika 

motivationsfaktorer. Granskar man kontorschefen på LF:s uttalande kan man hitta både yttre 

motivationsfaktorer och relations-motivationsfaktorer: ”Jobba med kunder och affärer är det som 

driver mig, inte så mycket ledarrollen i sig. Det är kul att få vara med och påverka men i huvudsak 

drivs jag av att få jobba nära kunden och göra affärer, det andra ger sig självt”. Han framhåller 

relationerna med kunder som en viktig aspekt för att känna arbetstillfredsställelse samtidigt som 

möjligheterna att göra affärer också påverkar hans arbetstillfredsställelse. 

 

Företagsrådgivaren på Nordea återfinns i både inre motivations-gruppen och relations-gruppen och 

hon uttrycker sig så här: ”Jag vill känna en frihet och att min chef litar på min kompetens. Sedan är 

gemenskapen med mina arbetskamrater det kanske viktigaste”. Återigen framhäver en respondent 

från Nordea vikten av att känna tillit från sin chef vilket är en inre motivationsfaktor eftersom det är 

en känsla inom personen i fråga. Däremot förtydligar hon på slutet att det viktigaste är 

gemenskapen bland arbetskamraterna. Detta uttalande kan kopplas till relations-motivation. 
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4.4 Samspel  

Utifrån ovanstående begreppsgenomgång kommer vi under denna del belysa huruvida 

respondenterna antyder att det finns ett samspel mellan underliggande företagskultur och 

arbetstillfredsställelse. Av de tio intervjuer vi har genomfört, framhäver samtliga respondenter att de 

är tillfredsställda på sitt arbete. Samtliga respondenter antyder även, efter en diskussion, att 

beslutsfattande på individnivå är en starkt bidragande orsak till arbetstillfredsställelse. Under denna 

del kommer vi redovisa huruvida respondenterna relaterar graden av beslutsfattande på individnivå 

som en viktig faktor till arbetstillfredsställelse. Fokus ligger på i vilket skede respondenterna 

framhäver denna aspekt. Ju tidigare under intervjun respondenterna påpekar beslutsfattande på 

individnivå som en viktig aspekt, desto starkare påverkan har begreppet på respondentens 

arbetstillfredsställelse.  

 

4.4.1 Samspel mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse 

Privatrådgivaren på Nordea, kontorschefen på LF samt kontorschefen, privatrådgivare B och 

företagsrådgivaren på SHB är de respondenter som betonar beslutsfattande på individnivå utan att 

vi lett dem in på begreppet. Flera av respondenternas uttalanden är redan citerade i del 4.3 men 

privatrådgivare B på SHB uttalar sig enligt följande: ”Det viktigaste för mig personligen är att jag 

känner mig motiverad när jag går till jobbet. För att jag ska känna motivation så är det viktigt att 

jag får ta ett stort ansvar och göra mina egna bedömningar i beslutssituationer”. Samtliga ovan 

nämnda respondenter uttrycker en liknande åsikt i det inledande samtalet kring dess personliga 

arbetstillfredsställelse. Privatrådgivaren på Nordea tycker att det är väldigt viktigt att få de 

befogenheter som krävs för att ta beslut, men framhäver även vikten av att chefen litar på honom 

som beslutsfattare. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kan vi se att hälften av alla respondenter inleder med 

beslutsfattande på individnivå som en bidragande faktor till arbetstillfredsställelse. Vi kan även se 

att SHB är överrepresenterade i denna grupp. Enligt kontorschefen på SHB är detta åtminstone en 

av faktorerna till arbetstillfredsställelse på deras arbetsplats: ”Det finns personal som bytt från SHB 

till en konkurrent men då brukar det bli pannkaka. Om man är van med SHB:s kultur och kommer 

till en mer centraliserad konkurrent med extrem uppföljning, budgetering, inrapportering och så 

vidare, så vantrivs de. Jag känner före detta kollegor som gjort denna resa och i princip ringt till 

Handelsbanken och bönat och bett om att få komma tillbaka. Den omvända resan brukar gå desto 

bättre, jag har aldrig varit med om att någon som bytt hit vill byta tillbaka”. Företagsrådgivaren på 

SHB bekräftar kontorschefens uttalande: ”Jag tror inte det är många som byter från Handelsbanken 

till andra banker utan snarare åt andra hållet, Just eftersom Handelsbanken jobbar på detta sätt. 
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Jag har pratat med kompisar som jobbar på andra banker och de pratar alltid gott om 

Handelsbanken. Jag har väl stött på 2 – 3 stycken som gärna skulle vilja jobba hos oss i stället för 

deras nuvarande bank”. 

 

Kontorschefen menar även att det finns bevis för detta i Storbritannien där SHB har expanderat 

enormt de senaste åren: ”… vi handplockar nyckelpersoner från våra konkurrenter och de 

medarbetarna stormtrivs. Det är som att komma till himmelriket för dem eftersom de får vara med 

och ta beslut”. Privatrådgivare B på SHB antyder detsamma: ”På mina tidigare arbetsplatser har 

det varit ganska strikta regler och monotona arbetsuppgifter. Det har varit roliga arbeten i vissa 

fall men inte på samma sätt som på Handelsbanken. På Handelsbanken kan jag utveckla min 

kompetens men även min personlighet eftersom jag hela tiden måste ta ett eget ansvar”. 

 

Privatrådgivaren på Nordea framhäver beslutsfattande som en viktig aspekt men knyter aldrig an till 

specifikt Nordeas arbetssätt. Han tycker att det är viktigt men har å andra sidan aldrig upplevt ett 

arbete där företaget begränsar honom för mycket: ”… jag vet inte om det är speciellt för Nordea. 

Jag har haft andra arbeten där jag också fått ta mycket beslut och känner att jag uppskattar det”. 

 

LF:s kontorschef är den femte personen som värdesätter beslutsfattande på individnivå starkt: ”Vi 

försöker ta besluten så nära kunden som möjligt. Vi vill ju vara snabba mot kunden och då måste 

besluten tas nära kunden. Sen är det vissa områden, t.ex. kreditgivning så får man inte ta alla beslut 

själva”. LF anser sig, precis som SHB, vara en decentraliserad organisation (Kontorschef, LF). 

 

4.4.2 Samspel mellan beslutsfattande på individnivå och arbetstillfredsställelse 

Kontorscheferna på respektive bank uttrycker behovet av förtroende att ta egna beslut som en viktig 

beståndsdel i deras vardagliga arbete, om än på olika sätt. Det är inte bara cheferna som har detta 

behov utan även de anställda vi har intervjuat. Företagsrådgivaren på SHB säger bland annat så här: 

”Jag trivs med Handelsbankens tänk, jag tycker om att ha ansvar och jag vill ta mina egna beslut så 

långt det går”. Även privatrådgivare B sympatiserar med SHB:s inställning till beslutsfattande på 

individnivå: ”Jag har alltid sökt efter utmaningar där jag kan utvecklas, på Handelsbanken finns 

alla möjligheter att utveckla sig eftersom att jag får möjligheten att ta nästan alla beslut, så länge 

jag känner mig trygg med det”. Säljcoachen på LF antyder att fler faktorer än beslutsfattande skapar 

arbetstillfredsställelse för honom personligen. Vid en närmare utfrågning uttrycker han ett behov av 

att få ta egna beslut: ”Mer mandat att förändra skulle ge mig mer arbetstillfredsställelse men det är 

inget som kommer gratis utan det får man jobba för”. 
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Försäkringsrådgivaren på LF tycker också att beslutsfattande på individnivå är viktigt och relaterar 

det till tidigare erfarenheter: ”Jag har tidigare arbetat för bland annat Åhléns och Gävlebro, där 

fick jag inte ta så mycket beslut. På Länsförsäkringar ser det helt annorlunda ut, jag tar mycket fler 

beslut på egen hand och det gillar jag”. Respondenterna på Nordea värderar också beslutsfattande 

på individnivå. Företagsrådgivaren på Nordea anser att bra affärer där hon tagit beslutet själv dels 

skapar arbetstillfredsställelse för hennes egen del men även effektivitet för företaget genom snabba 

beslut gentemot kunden. 

 

Såväl chefer som anställda ser deltagande i beslutsfattande som en förmån av stor betydelse. 

Kontorscheferna uttrycker detta behov något starkare än de anställda. Nordeas chef säger att han 

blir tillfredsställd över att ha befogenheter att få ta egna beslut. En minskning av detta hade 

påverkat arbetstillfredsställelsen negativt. LF:s kontorschef framhäver i första hand att han drivs av 

kundmötet och att få göra affärer. Efter ledning från vår sida framkommer det också att deltagande i 

beslutsfattande är mycket viktigt. Han uttrycker sig enligt följande: ”Annars skulle jag inte söka den 

här typen av tjänster, man vill ju vara med och påverka”. SHB:s chef uppskattar också ett 

individuellt ansvar och uttrycker det som den viktigaste aspekten för att bli tillfredsställd: ”Att få 

göra de stora affärerna med stora företag är unikt för Handelsbanken och det är något jag tycker 

är oerhört kul och stimulerande”. 
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5. Analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna modell är en reviderad version av vår modell ”sammanfattning av teoretisk referensram” 

(fig.6). Skillnaderna består av de upptäckter vi har gjort genom vår empiriska studie. Dels är 

samspelet mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse det starkaste samspel som studien 

antyder och tydliggörs med hjälp av pilarna från begreppen till ”samspel”.  Dessutom är 

underrubrikerna korrigerade utifrån de upptäckter som gjorts under vår studie. 

 

  

Figur 8- Modell för analys 
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5.1 Företagskultur  

 

5.1.1 Denisons modell 

För att tolka graden av stark respektive svag företagskultur på de tre bankerna används Denisons 

modell. För att tolka helheten studeras varje företag utifrån de fyra olika delarna i modellen: 

konsistens, anpassningsförmåga, uppdrag och delaktighet. I varje område finns det även tre olika 

index, vilka används för att underlätta tolkningen av det empiriska materialet. Det är viktigt att 

tillägga, att studien har använt en modell som vanligtvis används för att mäta dessa områden inom 

ett företag. I denna studie tolkas istället varje område utifrån de svar som erhållits från 

respondenterna och kommer således presentera ett annorlunda svar än de som mäter de olika 

områdena. Till sist sammanställs en tolkning över hur väl balanserad respektive företags kultur är. 

Enligt Denison et al. (2006, s.9) bör en stark företagskultur visa en balanserad bild mellan de fyra 

elementen som finns med i modellen. Det räcker således inte med att ett företag är starkt inom delar 

av modellen, utan bör vara relativt stark inom alla områden.  

 

Konsistens 

Denna studie har kommit fram till att SHB har en tydlig och konkret uttalad företagskultur. 

Samtliga respondenter från SHB beskriver deras företagskultur utifrån samma områden: 

decentraliserad organisation, personalen har stora befogenheter samt stort fokus på kunderna. 

Eftersom alla har god kunskap om hur de arbetar och hur deras företagskultur ser ut, menar vi att 

den är uttalad på så vis att de anställda kan företagets normer och värderingar. I tillägg tycks 

kulturen vara väl integrerad bland medarbetarna, vilket Denison et al. (2004, s.100) menar är 

grunden för det kulturella draget konsistens. Utifrån intervjun med Nordeas kontorschef fick vi 

också en tydlig bild över hur deras företagskultur är uppbyggd. Störst fokus riktas mot bankens tre 

pelare: positiva kundupplevelser, människor och Nordea är ett team. Enligt vår tolkning, menar vi 

att privatrådgivaren och företagsrådgivaren saknar en del kunskap om företagskulturens innebörd 

för Nordea. Enligt Denison (1984, s.5) är det något som påverkar företagskulturens styrka negativt. 

Hos LF fick vi snarlika indikationer som hos Nordea. Lf:s kontorschef var tydlig med att framföra 

kundfokus, att företaget är kund-ägt, decentraliserat och tillåter beslut på individnivå. Dock 

uppfattade vi att de övriga två respondenterna saknade en del kunskap om företagets kärnvärden. 

Sedan är företagskulturen inte lika integrerad som hos SHB. 

 

Utifrån vårt empiriska material med stöd av Denison (1984, s.5) samt Anjum och Sharma (2014, 

s.29), menar vi att SHB:s och Nordeas företagskulturer är uttalade och relativt tydliga, vilket gynnar 

deras verksamheter. Vi tolkar utifrån vårt empiriska material att SHB har den företagskultur med 
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både tydligaste värderingarna och mest integrerad företagskultur bland de anställda. Utifrån 

respondenternas svar menar vi att LF är det företag vi upplever har de mest otydliga värderingarna 

och även svagt integrerad bland personalen. Det kulturella draget konsistens är ett av de viktigare 

elementen för att skapa en stark företagskultur eftersom integreringen bland de anställda är det vi 

baserar vår tolkning på till stor del. Utifrån dessa tolkningar menar vi att basen för att skapa en stark 

företagskultur återfinns inom detta element och vi kan utifrån våra uppfattningar rangordna 

företagens utgångslägen i fortsatt analys. Som vi redan antytt indikerar intervjuerna att SHB har den 

starkaste kulturen inom detta element, tätt därefter Nordea och till sist, den svagaste av de tre 

företagen, LF. 

 

Anpassningsförmåga  

Samtliga respondenter på SHB var tydliga med att framföra deras engagemang till sina kunder. Hos 

de tre respondenterna på Nordea finns även där ett stort engagemang att tillfredsställa sina kunder. 

Dessutom är kunder en av deras grundpelare. Slutligen uppfattade vi även att LF lägger stor vikt på 

att tillfredsställa sina kunder. Med stöd av Denison et al. (2004, s.100) som skapat modellen denna 

studie utgår ifrån, framgår det att kundfokus är en viktig del för att skapa en stark företagskultur. 

Den empiriska studien tyder på att alla tre företag lägger stor vikt på kunderna. Eftersom de tre 

företagen arbetar mycket med service, är det relativ förståeligt att så är fallet. Kundfokus är en del i 

anpassningsförmågan som alla tre företag behärskar och anammar. Däremot går det att urskilja en 

del skillnader mellan företagen vad gäller anpassningsförmågan till omvärlden i övrigt. 

 

Vår tolkning, i första hand utifrån kontorschefernas beskrivningar av dess företagskulturer, är att det 

finns en del avgörande skillnader mellan företagen inom detta kulturella drag. Både SHB och 

Nordea framhäver en långsiktighet och en företagskultur med en relativt lång historia, medan LF 

anser sig vara under ständig utveckling.  SHB är uppbyggt av normer och värderingar som sedan 

länge funnits inom organisationen och inställningen till förändring är något skeptisk. Nordea är i 

förhållande till SHB, mer öppna för förändring, åtminstone vad gäller vissa delar. Företaget 

värderar grunden i företagskulturen som en viktig grund men att detaljer inom den måste följa 

utvecklingen i omvärlden. LF är det företag som sticker ut under detta kulturella drag. Deras 

företagskultur är under ständig utveckling och det finns i princip inga bestående normer och 

värderingar som funnits under en längre tid inom företaget. Vi upplever det som att LF har ett stort 

fokus på att anpassa företagets värderingar och normer utifrån omvärldens ständiga förändring. 

Kulturen inom LF har inte hunnit rota sig med tanke på deras förhållandevis korta livshistoria inom 

branschen. 
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Studien påvisar att företagskulturens uppbyggnad skiljer sig till stor del på de tre bankerna. SHB har 

den mest bestående och stabilaste företagskulturen som bör innebära kapacitet och erfarenheter för 

att tåla förändringar på ett förnämligt sätt. Nackdelen är att SHB:s företagskultur kan upplevas som 

trögrörlig och allt för bestående i en ständigt föränderlig omvärld. Inom det kulturella draget 

anpassningsförmåga finns det enligt Denison et al. (2004, s.100) tre viktiga aspekter att anamma: 

kundfokus, kapacitet och erfarenhet att anpassa sig till förändringar samt att uppdatera sig efter 

omvärldens förändringar. Det sistnämnda är SHB:s svaghet och drar ned styrkan inom detta 

element. Vi upplever att Nordea är mer stabila på de tre aspekterna inom elementet men det är LF 

som utmärker sig mest. LF må ha sämre kapacitet och erfarenhet för att tåla förändringar men har 

betydligt mer uttalad inriktning på utveckling och fokus på att anpassa sig till omvärlden. LF:s 

kontorschef är den ende av de tre kontorscheferna som tydligt framför budskapet att de är under 

ständig utveckling. 

 

Uppdrag 

SHB arbetar med mål både på kontorsnivå och på individnivå. Enligt privatrådgivare B är det 

bankens mål, högre räntabilitet än genomsnittet för banker på deras hemmamarknader, som ligger i 

störst fokus och är av största betydelse . Det övergripande målet på SHB är väldigt tydligt och väl 

bearbetat sedan många år. Till skillnad från de två andra fallföretagen, arbetar inte SHB med 

personliga riktlinjer i form av budgetar eller liknande. Studien tyder på att SHB:s verksamhet 

baseras mer på eget ansvar än tydliga riktlinjer för de anställda. Nordea och LF är å andra sidan 

väldigt tydliga med att det finns ramar för de anställdas arbete. I Nordeas fall baseras detta till 

största del på tydliga ramar för vad personalen får och ska göra. LF framhäver även dem 

motsvarande ramar men i tillägg nämner man personliga budgetar för varje anställd. Anjum & 

Sharma (2014, s.29) menar att vissa företag kan stärkas av att ha tydliga direktiv från chef till 

anställd. I Nordeas och LF:s fall tolkar vi det som att deras tydliga riktlinjer är av stor betydelse för 

deras arbetssätt. Studien tyder även på att deras anställda vet precis vad de ska göra, vilket bidrar till 

en starkare företagskultur (Irani, Sharp & Kagioglou, 1997, s.207). Personalen på SHB har inte lika 

tydliga riktlinjer att luta sig tillbaka på utan får förlita sig på det övergripande målet som å andra 

sidan är väldigt integrerat bland personalen. 

 

En annan indikation som bidrar till en starkare företagskultur, inom det kulturella draget uppdrag, är 

att kulturen i företaget bygger på en långsiktig utveckling som skapas av beslut, regler och riktlinjer 

(Alvesson, 2002, s.1). Kontorschefen på Nordea menar att de lägger fokus på långsiktiga relationer 

med sina kunder, för att de ska vara tillfredsställda på lång sikt. Kontorschefen på SHB beskriver en 

del av deras vision som långsiktigt tänkande på flera plan. Han menar att det är viktigt med 
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långsiktighet vid rekrytering av personal men även när de erhåller nya kunder. LF:s vision, enligt 

kontorschefen, är att alltid finnas nära sina kunder samt att se till att regionen ska växa. Det finns 

även ett långsiktigt fokus mot sina kunder där lojalitet har en betydande roll, både för att LF är 

kund-ägt men också för att bygga upp långsiktiga relationer med sina kunder. 

 

Utifrån våra intervjuer med de anställda, kan vi se att samtliga personer stod bakom det som 

kontorscheferna har uttalat sig om. Vår empiriska studie tyder på att samtliga företag som studerats, 

arbetar med ett långsiktigt tankesätt, vilket i sin tur leder till att detta stärker deras företagskultur när 

det gäller elementet uppdrag (Alvesson, 2002, s.1). Inget av företagen utmärker sig nämnvärt under 

detta kulturella drag. Företagen har på olika sätt en tydlig målbild som är integrerad bland 

personalen. SHB har en betydligt långsiktigare inställning än LF som har mycket tydliga mål på 

kort sikt. Studien påvisar inte att det ena är bättre än det andra utan enbart konstaterar skillnaden 

mellan företagen. Vår sammantagna uppfattning är att företagen är relativt jämlika vad gäller styrka 

inom detta element. 

 

Delaktighet  

De tre fallföretagen anser sig ha en hög grad av delaktighet bland sina anställda. Intervjuerna tyder 

dock på vissa skillnader företagen emellan. LF är det enda företaget som framhäver begränsningar i 

form av kontorschefens uttalande om att kreditbesluten alltid ses över av två personer, vilket 

betyder att den enskilde rådgivaren inte tar beslutet helt själv. Dessutom konstaterar säljcoachen att 

det finns en viss hierarki där en del av personalen fråntas möjligheten att fatta beslut. 

 

Samtliga respondenter från SHB konstaterar att företaget tillåter en hög delaktighet i beslutsfattande 

på individnivå. Företagets decentraliserade arbetssätt är en viktig aspekt som bidrar till enskilda 

individers beslutanderätt (Quinn & Spreitzer, 1997, s.37). Nordea framhäver inte ett decentraliserat 

arbetssätt men har trots det en hög deltagandegrad i beslutsfattande på individnivå enligt våra 

respondenter. Denison (1984, s.5) menar att det är viktigt att de anställda får vara med och påverka 

beslut för att företagets kärnverksamhet och dess företagskultur ska stärkas. Utifrån ovanstående 

resonemang stärker både Nordea och SHB sin företagskultur inom det kulturella draget delaktighet. 

 

En annan viktig aspekt inom detta element är gemenskap, trygghet och trivsel enligt Denison et al. 

(2004, s.100). I del 4.4 framgår det att Nordeas personal värnar om relationer och tillit till både chef 

och medarbetare. Respondenterna framhäver dock inga specifika faktorer som skapar trygghet hos 

personalen. SHB:s personal framhäver inte inre motivationsfaktorer som en bidragande aspekt till 

arbetstillfredsställelse, som Nordeas personal. De framhäver heller inte relations- 
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motivationsfaktorer. Däremot framhåller de specifika faktorer som pensionsavsättningssystem och 

anställningstrygghet, vilka skapar trygghet hos personalen enligt kontorschefen. Vår tolkning är att 

SHB är mån om sin personal och ser till att de är trygga och trivs på sin arbetsplats. Dock avspeglas 

inte detta på personalens upplevda arbetstillfredsställelse i samma utsträckning som på Nordea.  

Intervjuerna med LF tyder på att de arbetar mycket med att utveckla en stark gemenskap på sina 

kontor. Vi fick bland annat insyn i hur de sammanställt en dokumentation om de som arbetar inom 

företaget. Boken ligger till grund för att de anställda ska få en överblick om vilka som arbetar inom 

företaget. Det empiriska materialet tyder på att samtliga företag arbetar med att bygga en 

gemenskap och trivsel inom sina företag, men på olika sätt. 

 

Vår samlade uppfattning om det kulturella draget delaktighet är att SHB urskiljer sig från de två 

övriga företagen. SHB har genom det decentraliserade arbetssättet en väldigt hög delaktighet bland 

de anställda, inte minst delaktighet i beslutsfattande på individnivå. I tillägg tycks företaget skapa 

en trygghet för personalen och allt tyder på att de anställda trivs på SHB. Nordea är även de starka 

inom detta element, men är inte lika inriktade på delaktigheten som SHB. Företaget framhäver inte 

något decentraliserat arbetssätt och respondenterna framhäver inte delaktigheten som något 

utmärkande. Respondenterna framhäver å andra sidan att relationerna på arbetsplatsen är oerhört 

viktiga. Det tyder också på att tryggheten och trivseln är hög bland respondenterna, vilket bidrar till 

en styrka inom elementet delaktighet. LF upplevs återigen som det svagaste företaget. Företaget 

arbetar visserligen utifrån en decentraliserad styrning men man uppvisar minst delaktighet bland 

respondenterna. LF tycks ha en god gemenskap på arbetsplatsen och personalen trivs men detta 

väger inte upp den svaga delaktigheten i förhållande till övriga fallföretag. 

 

Sammanfattning 

Utifrån Denisons modell med de fyra kulturella dragen, som bör vara väl balanserade mellan 

varandra, går det att uppskatta styrkan i respektive företagskultur. Varje företag är starkare 

respektive svagare på vissa av de kulturella dragen. För att företagskulturen ska uppfattas som en 

stark kultur bör balansen mellan dragen vara urskiljbar. 

 

SHB är det företag som visar på den starkaste bredden vad gäller styrka i respektive kulturellt drag. 

Enligt studien är SHB:s företagskultur stark inom delområdena delaktighet och konsistens. Det vill 

säga att företaget har en decentraliserad organisation där de anställda är delaktiga i bland annat 

beslutsfattande (delaktighet). Deras kultur byggs upp av några starka värderingar och företaget 

upplevs som välorganiserad (konsistens). Motsatserna till dessa kulturella drag (enligt Denisons 

modell), anpassningsförmåga och uppdrag, är företagets något svagare delar. Svagheten i 
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anpassningsförmågan är den som uppenbaras mest i denna studie. Organisationen kan upplevas 

aningen stelbent och de gör inget för att motverka detta, eftersom de anser att de har ett vinnande 

konceptet. Kontorschefen på SHB antyder att företagskulturen har varit mer eller mindre densamma 

i 40 år. Likaså antyder företagsrådgivaren att SHB sällan är först bland konkurrenterna vad gäller 

teknisk utveckling. Det kulturella draget uppdrag är inte lika svagt som anpassningsförmågan men 

denna aspekt tycks få stå tillbaka lite med anledning av den starka delaktigheten som finns inom 

organisationen.  

 

Nordea uppvisar också en bredd vad gäller styrka i de olika delområdena. Vi kan inte hävda att det 

finns någon riktigt svag länk i något av de fyra elementen. Till skillnad från SHB utmärker de sig 

inte heller med att vara överdrivet stark i något av de kulturella dragen. De uppvisar tydliga 

värderingar i form av deras tre pelare, vilket återkopplas till delområdet uppdrag. Motsatsdraget, 

delaktighet, är också starkt med tanke på att respondenterna inte upplever några begränsningar. 

Företagskulturen upplevs som stabil och välorganiserad samtidigt som kontorschefen på Nordea 

påpekar att de hela tiden anpassar sig till omvärlden (konsistens och anpassningsförmåga). 

Sammantaget finns det en god balans mellan de fyra områdena i Denisons modell. Anledningen till 

att kulturen inte upplevs vara lika stark som SHB:s är att den framställs något otydligare. De 

anställda är inte lika införstådda med de grundläggande värderingarna och associerar inte Nordea 

med dessa i lika stor utsträckning som SHB:s personal (konsistens). Dessutom, som vi redan nämnt, 

utmärker de sig inte speciellt mycket i något av dragen. 

 

LF är det företag som upplevs ha svagast företagskultur vad gäller balansen mellan de olika 

kulturella dragen enligt denna studie. LF är enligt vår uppfattning starkast i elementet 

anpassningsförmåga men svagast i de tre resterande. LF är förvisso väldigt decentraliserade, vilket 

är en av aspekterna för att skapa en hög delaktighet bland de anställda. Företaget upplevs trots det, 

som det mest begränsande när det gäller beslutsfattande på individnivå. I empirikapitlet redovisas 

ett par uttalanden som ligger till grund för denna iakttagelse. Kontorschefen på LF är tydlig med att 

företaget är relativt ny inom branschen och har mycket att lära. Detta återspeglas i den empiriska 

studien genom att respondenternas uppfattning av företagskulturen är oenig och ogenomtänkt. De 

intervjuade framför olika begrepp som grundläggande för deras företagskultur och sätt att arbeta. 

Fokus på kunder är egentligen det enda respondenterna är helt eniga om och vi anser att detta inte 

återspeglar en stark kultur. Vi saknar tydliga värderingar och en konsekvent beskrivning av 

kulturen. Det betyder inte att företaget är sämre i någon mening, men kulturen tycks inte vara 

företagets starka sida. 
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5.2 Beslutsfattande på individnivå 

 

5.2.1 Delegering av ansvar 

Via respondenternas svar konstaterar denna studie att det finns en variabel som är förekommande 

inom varje företag, vilket är beslutsfattande på individnivå. Privatrådgivare A, privatrådgivare B 

och företagsrådgivaren på SHB menar att deras grad av deltagande i beslutsfattande är hög. De 

menar att de flesta beslut tas på individnivå inom de ramar som finns i företaget.  

Företagsrådgivaren på SHB menar att de ramar som begränsar hans beslutsfattande inte har något 

att göra med SHB:s sätt att arbeta. Han menar istället att det är riktlinjer och lagar från myndigheter 

som gör att vissa beslut inte kan genomföras direkt på individnivå. 

 

Privatrådgivaren och företagsrådgivaren på Nordea gav oss snarlika svar som på SHB. Enligt dem 

får de vara med och ta beslut i stor utsträckning. Likaså påpekade kontorschefen på Nordea samma 

sak, han menar att de anställda är självgående och har stora befogenheter för beslutsfattande. När vi 

sedan intervjuade våra respondenter på LF fick vi dock en annan uppfattning om deras verksamhet 

gentemot de andra två företagen. Enligt deras kontorschef får de anställda ta många beslut på egen 

hand men granskas oftast i par inom företaget. Enligt honom är det för att tillfredsställa sina kunder 

på bästa möjliga sätt, därför har de valt att göra så. Säljcoachen och försäkringsrådgivaren på LF 

anser också dem att de har stort ansvar och får ta många beslut på egen hand. Likaså var båda parter 

inne på att tillit är något som byggs upp under än längre tid var av grad av beslutsfattande hänger 

ihop. De menar att de som arbetat under än längre tid inom företaget vet inom vilka ramar som 

beslut får tas. De har även byggt upp en god tillit gentemot sin chef som visar att de erhåller den 

kunskap som krävs för att ta egna beslut i största möjliga utsträckning. 

 

Att personalen på LF är något mer begränsade än de anställda på Nordea och SHB framgår av vår 

empiriska studie. Vår tolkning är att detta beror på att företaget är relativt nya inom bankbranschen. 

Norman och Reed (2001, s.136) menar nämligen att delegering av ansvar är som svårast i ett tidigt 

skede. Utifrån detta resonemang ligger LF efter de övriga företagen eftersom de inte är lika erfarna 

och tilliten från chef till anställd inte är lika utbredd som på de andra fallföretagen. Foster-Fishman 

och Keys (1997, s. 347) menar dessutom att graden av deltagande i beslutsfattande bör anpassas till 

de anställdas efterfråga av delaktighet. Med tanke på att respondenterna från LF inte uttrycker något 

missnöje över detta, kan företaget anses vara anpassat till dess situation. Med andra ord kan inte 

studien påvisa att begränsningar vad gäller delaktighet försämrar de anställdas 

arbetstillfredsställelse.  
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Studien har kommit fram till att de tre bankerna arbetar relativt lika, med undantag för en viss 

avvikelse hos LF, gällande beslutsfattande på individnivå. Alla tre banker värnar om att sina 

anställda ska klara sig själva och därmed besitta tillräckligt stora befogenheter. SHB:s kontorschef 

menar att delegering av ansvar till individnivå är lite av ett svenskt fenomen. Han berättar att deras 

marknadsandelar växer i Storbritannien eftersom de har nöjdare kunder än konkurrenterna. Orsaken 

är att SHB arbetar på samma sätt även i Storbritannien medan deras konkurrenter arbetar strikt efter 

en centraliserad styrningsmodell. Det medför enligt honom långa väntetider gällande beslut där det 

mesta skickas iväg och tas på central nivå. Kontorschefen på SHB:s uttalande tyder på att de flesta 

banker på den svenska marknaden arbetar på ett snarlikt sätt gällande graden av beslutsfattande. 

Marknaden kan anses vara ansträngd och konkurrensutsatt vilket gör att företagen närmar sig 

varandra vad gäller styrning. Likaså tycks detta återspeglas av denna studie. 

 

5.2.2 Decentralisering 

Malone (1997, januari) samt Quinn & Spreitzer (1997) menar att en decentraliserad styrningsmodell 

är ett bra verktyg för att skapa delaktighet på individnivå vad gäller beslutsfattande. Både LF och 

SHB uttalar sig om att arbeta efter en decentraliserad styrningsmodell. Nordea, å andra sidan, menar 

att de har en hög delaktighet i beslutsfattande på individnivå men framhäver inte att de arbetar efter 

en decentraliserad styrningsmodell. Ovanstående resonemang tyder på att ett decentraliserat 

arbetssätt mycket väl kan vara en bidragande aspekt när det gäller i vilken utsträckning anställda får 

vara med och fatta beslut. Däremot stödjer inte studien att det är det enda sättet att skapa en sådan 

miljö med tanke på att respondenterna på Nordea inte tycks vara mer begränsade än personalen på 

SHB. Det betyder med andra ord att en decentraliserad styrningsmodell inte är det enda underlaget 

till att skapa delaktighet bland de anställda. Det empiriska underlaget visar snarare på att 

inställningen hos ledningen skapar en grund för delaktighet bland de anställda. 

 

5.3 Arbetstillfredsställelse 

 

5.3.1 Faktorer för arbetstillfredsställelse 

Till att börja med visar den empiriska studien att det finns många olika faktorer som ligger till 

grund för arbetstillfredsställelse. Den teoretiska referensramen, med stöd av Spector (1997, s.2-3), 

framhåller att studier oftast resulterar i att anställda har en splittrad syn angående tillfredsställande 

faktorer i arbetet.  Likaså kan denna studie konstatera att känslan av arbetstillfredsställelse är 

väldigt individuell och till stor del känslobaserad. Denna aspekt gör att begreppet 

arbetstillfredsställelse är svårt att studera och än svårare att koppla till beslutsfattande på 

individnivå. Det som däremot kan anses vara förvånade, är att ingen av respondenterna framhäver 
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lön eller liknande aspekter som en avgörande aspekt vad gäller deras personliga 

arbetstillfredsställelse. Studien påvisar att samtliga respondenter anser sig vara tillfredsställda på sin 

arbetsplats men ingen grundar det på ekonomiska förmåner. Vad det än beror på, är det ett faktum 

att respondenterna, medvetet eller omedvetet, inte framhäver de ekonomiska aspekterna som 

avgörande. 

 

5.3.2 Inre och yttre motivation samt relationsmotivation 

Martins och Coetzee (2007, s.21) menar att arbetstillfredsställelse är tätt kopplat till 

motivationsfaktorer. Studien har kategoriserat in respondenterna under forskarnas (ibid.) föreslagna 

kategorier (se del 4.4.2) för att kunna sortera respondenterna. Detta resulterade i den mest 

intressanta upptäckten under temat arbetstillfredsställelse. Respondenterna från SHB och Nordea 

kategoriserade sig nämligen i en varsin grupp när det gäller motivationsfaktorer medan LF sprider 

ut sig på de tre kategorierna. De intervjuade på Nordea framhäver till största del inre 

motivationsfaktorer som tillit och trygghet. Samtidigt svarar samtliga respondenter på SHB att de 

uppskattar yttre motivationsfaktorer som deltagande i beslutsfattande och utvecklingsmöjligheter. 

De intervjuade på LF är inte alls lika överens och placeras i en varsin grupp. Vår tolkning är att 

detta går att koppla samman med den underliggande företagskulturen. Respektive företag har till 

stor del framfört liknande arbetssätt men de skiljer sig åt på en del avgörande punkter.  

 

5.4 Samspel 

Utifrån den empiriska studien går det att tyda ett samspel mellan de olika företagskulturerna och 

upplevd arbetstillfredsställelse på ett snarlikt sätt som Denison och Mishra (1995, s.204) samt 

Denison et al. (2004, s.104) framhåller. Studien antyder visserligen inte att samspelet innebär att 

beslutsfattande på individnivå är av en avgörande betydelse för att anställda ska känna 

arbetstillfredsställelse. Däremot indikerar studien att underliggande företagskultur påverkar vad de 

anställda uppskattar som arbetstillfredsställande. 

 

5.4.1 Samspel mellan företagskultur och arbetstillfredsställelse 

I Denison och Mishras (1995) studie kommer forskarna fram till att det finns en korrelation mellan 

arbetstillfredsställelse och var och en av de fyra framtagna elementen inom företagskulturen. Det 

innebär att en företagskultur som är stark inom något av dessa element kan tänkas vara anpassad för 

att åstadkomma en god arbetstillfredsställelse bland medarbetarna. Samtidigt konstaterar forskarna 

(ibid.) att balansen mellan de olika elementen också är av stor betydelse. Det betyder att en 

företagskultur som anammar delaktighet bland anställda inte kan göra det på bekostnad av det 

motsatta elementet, uppdrag, om de vill skapa en god arbetsmiljö med tillfredsställda medarbetare. 
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Med hänvisning till den empiriska studien, tycks dessa samspel uppenbara sig. SHB har en starkt 

uttalad företagskultur som framförallt skapar delaktighet hos medarbetarna. Samtidigt balanseras 

detta med tydliga övergripande mål som de anställda känner till (uppdrag). SHB:s företagskultur 

tycks vara väl balanserad mellan dessa element, men delaktigheten är väldigt påtaglig. 

Respondenterna är mer eller mindre eniga om vad som har skapat deras arbetstillfredsställelse, 

nämligen friheten att ta egna beslut: delaktighet. Utifrån deras uttalanden antyder studien att SHB:s 

företagskultur bidrar till medarbetarnas arbetstillfredsställelse genom hög delaktighet och god 

balans mellan de övriga elementen som ingår i Denisons modell.  

 

Samspelet mellan SHB:s företagskultur och arbetstillfredsställelse är det starkaste samspel studien 

antyder. De övriga företagen har som nämnt också tillfredsställda medarbetare men en annan 

koppling till företagskulturen enligt vår tolkning. Nordea har i likhet med SHB förhållandevis väl 

balanserad kultur enligt vår studie. Studien urskiljer en hög grad av delaktighet bland de anställda 

men individerna som intervjuats framhäver andra aspekter som avgörande för 

arbetstillfredsställelsen. Respondenterna fokuserar mer på inre motivationsfaktorer som till exempel 

tillit men även motivationsfaktorer som knyts till relationer. Det indikerar på att Nordeas 

företagskultur är mer inriktad på relationer och trivsel i förhållande till de övriga företagen. 

Organisationen är tydlig med att personal och kunder är av stor vikt för företaget. Detta kan tänkas 

leda till att medarbetarna, som går att utläsa av citaten i empirikapitlet, uppskattar aspekter som går 

att koppla till trygghet och samhörighet. Vår tolkning är att Nordeas företagskultur lägger en grund 

för sammanhållning och trygghetskänslor. LF:s kultur, å andra sidan, påminner till stor del om 

SHB:s. Det upplevs dock som att LF:s företagskultur inte är lika utbredd och införstådd hos de 

anställda. LF har heller inte lika hög delaktighet bland medarbetarna enligt denna studie. 

Respondenterna upplever inte något hinder men antyder att det finns begränsningar. 

 

Sammanfattningsvis antyder studien på ett samspel mellan vilken typ av företagskultur som 

anammas och arbetstillfredsställelse i den bemärkelsen att upplevd arbetstillfredsställelse baseras på 

olika aspekter beroende på kulturinriktning. Det vill säga att decentraliserade organisationer med 

stark kultur som SHB, kan tänkas skapa arbetstillfredsställelse genom hög delaktighet. Samtidigt 

skapar Nordea arbetstillfredsställelse genom fokus på lönsamhet samt att både personal och kunder 

mår bra. Det finns även tendenser i studien som tyder på att samspelet som tidigare forskning 

antyder kan stämma. (Azanzaa et al., 2013; Denison et al., 2004; Denison et al., 2006; Denison & 

Mishra, 1995). Det vill säga att en stark företagskultur bidrar till de anställdas 

arbetstillfredsställelse. 
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5.4.2 Samspel mellan beslutsfattande på individnivå och arbetstillfredsställelse 

Samspel mellan beslutsfattande på individnivå och arbetstillfredsställelse tycks återfinnas på ett 

eller annat sätt hos var och en av de intervjuade. Anmärkningsvärt är att tre av fyra respondenter på 

SHB värderar beslutsfattande som det starkaste bidraget till arbetstillfredsställelse. Tidigare 

forskning (Gregory et al., 2009; Yilmaz och Ergun, 2008) påvisar ett samspel mellan 

företagskulturer som värderar underdimensionerna i det kulturella draget delaktighet och 

arbetstillfredsställelse. Som redovisats i inledningen av denna del, samt stora delar av empirin, 

värderar SHB dessa aspekter väldigt högt i sin företagskultur. Dessutom värderar de intervjuade 

medarbetarna på SHB denna aspekt betydligt högre i förhållande till motsvarigheten hos de andra 

fallföretagen. 

 

Vår tolkning är att fallstudien på SHB antyder att Gregory et al. (2009) samt Yilmaz och Erguns 

(2008) teorier kring ett samspel mellan det kulturella draget delaktighet och arbetstillfredsställelse 

stämmer. Vidare finns det tendenser som tyder på att specifikt beslutsfattande på individnivå, som 

underdimension till delaktighet, har en viss betydelse för upplevd arbetstillfredsställelse. SHB är å 

andra sidan det enda fallföretaget som antyder på detta samspel. Nordea skapar också delaktighet 

hos sina anställda men respondenterna framhäver inte delaktigheten som den underliggande orsaken 

till arbetstillfredsställelse. Enligt vår tolkning återfinns samspelet hos SHB, men inte Nordea 

eftersom SHB fokuserar mer på delaktighet i dess arbetssätt. Vår teori är att underliggande 

företagskultur präglar de anställdas uppfattning över vad som skapar arbetstillfredsställelse. Med 

hänvisning till de stora skillnaderna företagen emellan, kan studien inte konstatera att detta samspel 

är beroende av företagskulturen. Med andra ord påverkar delaktigheten bland anställda dess 

arbetstillfredsställelse men studien ger inte stöd för att företagskulturen är den underliggande 

orsaken till samspelet. 

 

LF som har en liknande inriktning som SHB, vad gäller företagskultur, påvisar inte något starkt 

samspel mellan begreppen. Studien tyder på, som redan nämnts, att detta beror på att företaget inte 

har en lika utpräglad och stark företagskultur. Nordea har en förhållandevis stark företagskultur men 

fokuserar inte lika hårt på kulturdraget delaktighet som SHB. Trots denna inriktning har Nordea 

enligt studien en hög delaktighet vad gäller beslutsfattande på individnivå. Dessutom är 

respondenterna tillfredsställda på sitt arbete enligt deras egen utsago. Vår tolkning av detta resultat 

är att arbetstillfredsställelse inte är avhängt på delaktigheten i beslutsfattande. Däremot kan det vara 

en bidragande aspekt för att skapa arbetstillfredsställelse. Dessutom indikerar studien ett samspel 

mellan vad medarbetarna framhäver som en bidragande aspekt. Respondenterna på SHB framhäver 

just delaktigheten i beslutsfattande medan Nordeas personal framhäver tillit och relationer.  
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6. Bidrag 

 

6.1 Praktiskt bidrag 

Vår studie stödjer ett samspel mellan underliggande företagskultur och upplevd 

arbetstillfredsställelse. Nordea och SHB har förhållandevis skilda företagskulturer som i sin tur 

tycks avspegla sig på de anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. Vi menar att företagskulturen 

påverkar anställdas uppfattning av vad som får dem att känna arbetstillfredsställelse. Samspelet 

påverkas även av styrkan (balansen mellan de kulturella dragen i Denisons modell) i den 

underliggande företagskulturen. Företag som anammar och integrerar företagskulturen hos sina 

anställda, påverkar de anställdas upplevda arbetstillfredsställelse i större utsträckning. LF som inte 

integrerar sin företagskultur i samma utsträckning som de andra två fallföretagen, indikerar heller 

inte på ett samspel med upplevd arbetstillfredsställelse. Respondenterna på LF har väldigt olika 

uppfattning över vad som skapar arbetstillfredsställelse för dem personligen. 

 

Modellen ovan beskriver samspelet mellan företagskulturen och upplevd arbetstillfredsställelse. 

Grunden för att samspelet skall existera är att företagskulturen är stark och en framstående del i 

organisationen. Om dessa förutsättningar är uppfyllda indikerar vår studie att anställda upplever 

faktorer som går att koppla till underliggande företagskultur. Modellen påvisar samspelet genom en 

kugghjulseffekt. Om företagskulturen skulle ändra inriktning påverkas även den upplevda 

arbetstillfredsställelsen bland personalen. Azanzaa et al., (2013), Denison et al., (2004), Denison et 

al., (2006) och Denison och Mishra (1995) antyder alla att det finns ett samspel mellan 

Figur 9- Vårt bidrag 

Stark 
företagskultur 

Upplevd 
arbetstillfreds-

ställelse 
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företagskultur och upplevd arbetstillfredsställelse. Vår studie kan inte påvisa att ett samspel utspelar 

sig i den bemärkelsen att personalen blir mer eller mindre tillfredsställd på arbetet beroende på 

underliggande företagskultur. Däremot ger studien ett stöd för att, som vi redovisat, 

företagskulturen påverkar vad de anställda upplever som arbetstillfredsställande. 

 

Detta samspel kan vi se på både Nordea och SHB som urskiljer sig på båda delarna. 

Företagskulturen är förhållandevis stark inom båda företagen men relativt olika i grunden. 

Respondenterna framhäver i sin tur väldigt olika aspekter som bidrar till dess arbetstillfredsställelse. 

Vår poäng är att en stark företagskultur påverkar anställdas upplevda arbetstillfredsställelse i den 

bemärkelsen att de upplever aspekter som går att knyta till företagskulturen. Anställda på Nordea 

kopplar, enligt vår studie, sin arbetstillfredsställelse till inre motivationsfaktorer eftersom 

företagskulturen till stor del inriktar sig på faktorer som berör människan bakom aktiviteterna, till 

exempel relationer och trivsel. Anställda på SHB kopplar å andra sidan sin arbetstillfredsställelse 

till yttre motivationsfaktorer, vilket enligt vår studie kan förklaras av att deras företagskultur 

framhäver bland annat decentralisering och långsiktighet. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Enligt vår empiriska studie kan det även finnas en koppling mellan beslutsfattande på individnivå 

och upplevd arbetstillfredsställelse. Samtliga respondenter bekräftar att graden av delaktighet i 

beslutsfattande på ett eller annat sätt påverkar dess arbetstillfredsställelse. Däremot ger inte vår 

studie stöd för att beslutsfattande är den avgörande faktorn till att respondenterna känner 

arbetstillfredsställelse. Vi kan genom vår studie se att arbetstillfredsställelse är ett känslobaserat 

begrepp precis som Huang, You och Tsai (2012, s. 515) antyder och begreppet är svårt att studera 

med hjälp av ett antal intervjuer, som vår kvalitativa studie baseras på. Vi menar att en kvantitativ 

metod skulle förenkla en studie på samspelet mellan dessa begrepp. Samtliga studier som resulterar 

i ett samspel mellan företagskultur (där beslutsfattande på individnivå är en av faktorerna) och 

arbetstillfredsställelse i vår teoretiska referensram är baserade på kvantitativa studier (Azanzaa et 

al., 2013; Denison et al., 2004; Denison et al., 2006; Denison & Mishra, 1995; Gregory et al., 2009; 

Yilmaz & Ergun, 2008). Att samla in information från betydligt fler respondenter med konkreta och 

slutna frågor via exempelvis en enkätundersökning skulle gynnat vår studie. Vi menar att det krävs 

ett bredare underlag än tre fallföretag med tre till fyra respondenter från varje för att kunna koppla 

beslutsfattande på individnivå till upplevd arbetstillfredsställelse. Studien framhäver tendenser på 

samspelet men utesluter inte andra faktorer.  
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6.3 Förslag på vidare forskning 

Med hänvisning till att vår studie är begränsad vad gäller resurser i form av tid samt att vi endast 

granskat en specifik bransch, menar vi att ytterligare forskning på området är nödvändig. 

Bankbranschen är begränsad vad gäller graden av delaktighet i beslutsfattande på individnivå på 

grund av lagar och regler. Banker på den svenska marknaden inspekteras och regleras av 

Finansinspektionen och andra myndigheter. Det innebär att organisationer som är verksamma inom 

detta område inte kan tillåta beslutsfattande på individnivå i hur stor utsträckning som helst. Det 

finns till exempel näst intill inga marginaler att utnyttja när det gäller placeringsrådgivning. Lagen 

säger: ”Näringsidkaren skall i sin rådgivningsverksamhet iaktta god rådgivningssed och med 

tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen” (SFS 2003:862). Enligt vår uppfattning kan 

inte berörda företag urskilja sig, gentemot konkurrenter, med att tillgodose en större beslutanderätt 

vad gäller placeringsrådgivning.  

 

Utrymmet för skillnader mellan aktörer inom bankbranschen, vad gäller deltagande i beslutsfattande 

på individnivå, återfinns i stället när vi granskar finansiering. Detta område är även det begränsat av 

lagstiftning, men möjligheterna för delegering av befogenheter är större i förhållande till 

placeringsrådgivning. Med detta sagt menar vi att forskning på samspelet mellan beslutsfattande på 

individnivå och arbetstillfredsställelse skulle gynnas av att utforskas på någon annan bransch. 

Alternativt krävs det en mer djupgående studie som granskar fler företag och innefattar fler 

respondenter. Det sistnämnda kopplar vi till vårt teoretiska bidrag med studien. En kvantitativ 

studie skulle troligtvis återspegla verkligheten bättre än vår kvalitativa studie. Med andra ord 

föreslår vi att framtida forskning bör inrikta sig på kvantitativa studier för att kunna beröra detta 

samspel. 

 

Utifrån vår studies bidrag vad gäller samspelet mellan företagskultur och vilka faktorer anställda 

upplever som arbetstillfredsställande föreslår vi även vidare forskning på detta samspel. För att 

kunna dra några slutsatser krävs det mer djupgående forskning och fler konkreta kopplingar mellan 

begreppen. 
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Bilaga 1- Intervjuguide  

 

 Berätta om er företagskultur 

 

o Är er företagskultur under ständig förnyelse eller bestående? 

o Skiljer sig kulturen inom ert företag eller är det samma i hela organisationen? 

o Vad tycker du om er företagskultur? 

o Skulle du vilja att ni arbetar på något annat sätt? 

 

 Känner du dig tillfredsställd på ditt arbete? 

o Vad får dig att känna arbetstillfredsställelse? 

o Vad ”drar ned” din arbetstillfredsställelse? 

o Vad skulle få dig att känna dig mer tillfredsställd på ditt arbete? 

 

 I vilken utsträckning får du ta egna beslut på din arbetsplats? 

o Uppskattar/saknar du de befogenheterna? 

o I vilken utsträckning fattar du egna kreditbeslut? 

o Vilken frihet har du i placeringsrådgivning? 

o Påverkar graden av delaktighet i beslut din arbetstillfredsställelse på något sätt? 

 

Frågor till kontorscheferna: 

o I vilken utsträckning får medarbetarna ta egna beslut? 

o Vill ni att de anställda ska ha frihet under ansvar och ta egna beslut? 

o På vilket sätt känner sig de anställda tillfredsställda på arbetet? 

 

 

För de som inte känner till begreppet företagskultur, kompletterar vi med information som berör 

följande aspekter: 

 ”Hur vi gör på det här stället” 

 Normer 

 Traditioner 

 Värderingar 

 Styrmedel 

 


