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1. Vilken är individens upplevelse av företagets organisationskultur? 
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What is organizational culture and how does it affect my competence 
development? 
A study about the individual experience of organizational culture and how it affects 
the experienced result of competence development. 
 Number of pages: 48 
The concepts of organizational culture and human resource development are both well researched 
from an organizational aspect and also their connection with one another. In existing literature 
studies with a focus of the individual aspect is missing which has led to the purpose of the study:  
Describe the individual’s experienced organizational culture in two specific organizations and to 
explain how this point of view affect the experience of competence development. 
 
This purpose is separated into two research questions: 

1. What is the individual experience of the culture within the organization? 
2. How does the individual experience of the organizational culture affect the individual 

experienced outcome of human resource development? 
 
The lack of earlier similar studies with an individual focus makes it so that many factors can 
characterize the results. In response to this the study maintains an inductive manner. The data is 
collected through a qualitative method and through semi-structured interviews at the respondent’s 
workplace. This data is then processed through a hermeneutic approach. This leads to four 
categories that the respondents have used to describe their organizational culture. These 
categories are hierarchy, relationships between employees and manager, transparency and lastly 
organizational goals and milestones. Through further analysis four other categories are found within 
the first ones that seems to affect the individual’s view of the organizational culture and thereby 
answering the study’s first question. These categories are individual experienced rank, relationships 
development through time, the degree of openness within the organization and lastly the availability 
of the organization’s goals and milestones. With the help of these categories, background, 
anchoring with new theories together with comparison between the cases, a new model is created. 
This model helps to get an understanding of how experienced organizational culture affects the 
experienced outcome of the individual human resource development. 
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1 Inledning 
Inledningsvis ges en beskrivning av begreppet organisationskultur där dess komplexitet 
förklaras samt hur studien ämnar arbeta med begreppet och vilken nytta en fungerande 
organisationskultur kan bidra till. Valet att studera detta begrepp utifrån individuella upplevelser 
präglas av att forskningen kring området saknar denna synvinkel. Vidare ges en 
bakgrundsbeskrivning av kompetensutveckling samt hur detta begrepp kan kategoriseras. 

 

1.1 Organisationskultur 
Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn (2013) beskriver att en 
organisation oftast består av en grupp individer som individuellt skapar mening av den 
arbetssituation de befinner sig i. Denna tolkning av mening skapar ett upplevt arbetsklimat. 
Utöver detta är termen organisation en social konstruktion vilket innebär att individer i samspel 
skapar en gemensam förståelse och tolkning kring arbetsförhållanden. Dessa kollektiva 
upplevelser kan grundas i den kultur som råder inom organisationen (Aronsson et al., 2013).  

Alvesson (2002) förklarar risken med arbete och forskning inom organisationskultur där 
definitionen kan bli så bred och omfattande att det kan komma att innebära ett försök att täcka 
allt och därmed inte lyckas täcka något. Han visar alltså på att tolkningen riskerar att bli så 
bred att avgränsningen blir mer otydlig och därmed innefatta allt för många områden som blir 
mer diffust kopplade med varandra. Nedan under 1.1.2 följer några teorier och definitioner där 
försök gjorts genom att göra avgränsningen så tydlig som möjligt och fånga fenomenets 
grunder på ett förståeligt vis. Alvesson (2002) förklarar också att den individuella upplevelsen 
av organisationskultur är just det, individuell. Detta är en av de stora anledningarna till att det 
är så svårt att forska då fenomenet skiljer sig från person till person och från organisation till 
organisation.  

Freiling och Fischtner (2010) förklarar behovet av organisationskultur. De liknar fenomenet 
som limmet mellan individ och organisation som uppstår när individer skapar gemenskap och 
långvariga relationer. Detta bygger vidare på en längtan om att få ta del av en större 
gemenskap med likasinnade medarbetare. Freiling och Fischtner (2010) förklarar också hur 
organisationen har nytta av fenomenet då det ger möjlighet till att reglera, forma och styra 
organisationen genom en gemensam upplevelse och målsättning. Detta visar hur 
organisationer är beroende av medarbetare och medarbetare är beroende av organisationer. 
De menar att en organisation eller ledning som lyckas kontrollera och styra kulturen också 
enklare lyckas kontrollera och styra organisationen. Schein (2010) beskriver att 
organisationskulturen är utvecklad av en specifik grupp individer där man drar lärdom från 
varandra för att tillsammans lösa problem och situationer. Det sammanlänkar således individ 
och organisation då de kollektiva individuella upplevelserna tillsammans skapar den 
organisationskultur som präglar verksamheten. 

 

Teorier och definitioner 

Organisationskultur är ett komplext fenomen som har tolkats på många olika sätt, vilket har lett 
till olika teorier. Aronsson et al. (2013) beskriver som gemensamma traditioner, historier, 
handlingar och förhållningssätt som styr individers beteenden och tankegångar kring 
organisationen. Alvesson (2002) beskriver det som en samling symboler, idéer, regler, normer 
och känslor som samlats som en kollektiv omedveten struktur bland en grupp individer. Schein, 
forskare vid MIT är känd för sin forskning inom företagskultur och anses vara en frontfigur inom 
området (Campell Quick och Gavin, 2000; Lambrechts, Bouwen, Grieten, Huybrechts & 
Schein, 2011; Taplin & Carter, 2005). Schein (2010) beskriver organisationskultur som ett eller 
flera mönster av en mängd antaganden, utvecklat av en specifik grupp individer som lärt sig 
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att hantera interna och externa problem tillräckligt bra att de kan läras ut till nya medlemmar 
som det mest optimala och korrekta sätt att tycka och tänka om olika problem och situationer. 
Det är denna tolkning som kommer att utgöra ett fundament för detta arbete. En huvudsaklig 
anledning till detta är för att den omnämnts av flera av de källor som stått ovan där definitionen 
varit en grund för vidare forskning och arbete. Teorin har därmed fått stöd från andra håll och 
anses reliabel.  

 

Hur uppstår en specifik organisationskultur? 

För att ge ytterligare förståelse kring begreppet menar Aronsson et al., (2013) att en 
organisationskultur kan definieras av normer. Mer specifikt organisatoriska och nationella, 
även kallade kulturella normer. Organisatoriska normer utgörs främst av branschspecifika 
lagar och förordningar samt preferenser från kunder och anställda som utgör ett fundament för 
organisationer att vidare bygga sin gemensamma kultur på.  

Hur en organisationskultur uppstår har även med organisations geografiska lokalisering att 
göra samt vilken nationell kultur individerna har inom organisationen. Tereza och Fleury (2009) 
visar i sin fallstudie hur en organisation vars normer härstammar från en kollektivistisk, 
nationell kultur har stora svårigheter att implementera sin organisationskultur när de 
expanderade sin verksamhet till ett mer individualistiskt land. Detta ledde därmed till två olika 
organisationskulturer. Tereza och Fleurys (2009) studie visar dessutom på att den kan komma 
att förändras i takt med förändringar inom organisationen. 

 

Individen och organisationskultur 

De teorier och definitioner som är omnämnda ovan har en gemensam grund, nämligen 
individers samspel. Samtliga ovannämnda forskare menar att det är genom individen som 
gemenskapen skapas samt att de gemensamma upplevelserna tillsammans konstruerar 
organisationskulturer. Hastrup och Torhell (2010) visar på att kultur är en subjektiv samling av 
kollektiva normer och seder. Alvesson (2002) förklarar att det är denna subjektiva upplevelse 
som gör fenomenet så komplext då det skiljer sig från person till person, organisation till 
organisation. Definitionerna blir då lika många som individerna då vilka faktorer som påverkar 
uppfattningen av organisationskulturen bara kan bestämmas av individen.  

 

1.2 Kompetensutveckling 
Enligt tidigare forskning om området kompetensutveckling kan man se kopplingar mellan 
utökad kompetens, ekonomisk vinning och produktivitet för organisationer (Ellström, 1997). 
Kompetensutveckling har historiskt sätt beskrivits som en ackumulering av kunskap och 
färdigheter som främjas av praktisk erfarenhet. Synen på detta begrepp har på senare år 
förändrats där forskning numer ser på kompetensutveckling som en successiv anskaffning 
genom olika utvecklingsstadier som nybörjare, kompetent, skicklig, expert och mästare 
(Dall’Alba & Sandberg, 2006; Dreifus & Dreifus, 1980). Dall’Alba och Sandberg (2006) menar 
att denna beskrivning saknar en kontextuell och individuell aspekt. De beskriver att vissa 
yrkeskategorier tenderar utveckla sina färdigheter inom vissa kompetenser medan andra 
yrkeskategorier ständigt utvecklar nya kompetenser. På ett individuellt plan kan förståelsen av 
yrket förändras över tid till något av en positiv eller negativ karaktär som således speglar 
kompetensutvecklingens effekt (Dall’Alba & Sandberg, 2006) 
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Arbetsplatsernas förändring och dess konsekvenser på kompetensutveckling 

Cohen-Scali (2012) beskriver hur arbetsdynamiken tidigare präglats av trygga 
anställningsformer, produktcentrerade organisationer och en mer slentrian arbetsdag. Detta 
har däremot förändrats idag då arbete har blivit mer omfattande och behöver utföras snabbare 
samt att löner individualiserats. Detta har i sin tur lett till att organisationer, grupper samt 
individer blivit mer sårbara. Individen har således påverkats av att organisationerna blivit mer 
instabila och kaosartade, vilket i sin tur kan leda till avsaknad av mening till ens yrke och sin 
roll (Cohen-Scali, 2012). Utöver detta har samhällets rapida utveckling inom bland annat 
mikroelektronik, bioteknik, datorer och internet förändrat organisationers syn på kompetens 
och för att behålla sin konkurrenskraft behöver organisationer ständigt utveckla sin 
arbetsstyrka (Dall’Alba & Sandberg, 2006). 

 

Kompetensutvecklingsinsatser 

Ellström (1997) förklarar hur kompetensutveckling kan kategoriseras som formell, icke-formell 
eller informell. Formell kompetensutveckling sker genom planerade kurser och aktiviteter där 
målet är att höja individens färdigheter och dess kunskap. Icke-formell kompetensutveckling 
sker genom exempelvis mentorskap, arbetsplatsträffar, handledning och seminarier (Ellström, 
1997). Den informella utvecklingen sker vanligtvis inom arbetsplatsen där ökad 
kompetenshöjning uppnås genom interaktion mellan individer (Dall’Alba & Sandberg, 2006). 
Kompetensutvecklingsinsatser faller således inom ramarna för en formell och icke-formell 
kategori då en insats är planerad. Det är begreppet kompetensutvecklingsinsatser denna 
studie ämnar fokusera på. 

 

1.3 Vad inom organisationskultur påverkar 
kompetensutvecklingsinsatser?  

Tereza och Fleury (2009) visar i sin komparativa fallstudie hur organisationens kultur skiljer 
sig beroende på organisationens livslängd, historia och nationell prägel. En organisation som 
funnits längre har med högre sannolikhet en starkare organisationskultur. Beroende på 
utformningen av denna kultur kan en längre livslängd innebära antingen hinder för 
kompetensutvecklingen eller främja lärande. Detta skiljer sig från organisation till organisation, 
dock förklarar Tereza och Fleury (2009) att konsekvenserna av organisationskulturens 
utformning får större kraft desto längre den existerat. Därav blir det mer väsentligt att vara 
medveten om hur organisationskulturer karaktäriseras inom verksamheten.  

Med en lång historia kan ett specifikt tillvägagångssätt för att samla information eller utföra 
uppgifter vara djupt rotat i organisationen vilket i sin tur kan leda till hinder i individens lärande. 
Nya medarbetare tar därför enklare till sig underliggande processer i organisationen, snarare 
än att utveckla sin problemlösningsförmåga. Detta kan i många fall innebära att delar av 
individens självständighet försvinner (Tereza & Fleury, 2009). Individens utveckling blir därmed 
långsammare och fokuserad på att göra på ett visst sätt för så har det alltid gjorts, inte för att 
det är det är ett optimerad tillvägagångssätt. Utvecklingsmöjligheter blir därmed begränsade 
till organisationens redan implementerade processer och arbetssätt. Både den individuella och 
kollektiva kompetensutvecklingen blir då mer begränsad. Tereza och Fleury (2010) visar 
samtidigt att det finns fall där organisationskulturen främjar lärande, där kompetensutveckling 
och den individuella och kollektiva inlärningen förespråkas. Därmed underlättar djupt rotad 
organisationskultur för både den kollektiva och individuella kompetensutvecklingen.  

Freiling och Fischtner (2010) nämner en faktor inom en organisationskultur som präglar den 
individuella förmågan att lära sig. De har använt sig av begreppet absorption som innefattar 
förmågan att känna igen, integrera och applicera ny kunskap. De menar att kulturen inom 
organisationen påverkar individens möjlighet att känna igen ny kunskap. Genom att skapa en 
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kultur som framhäver och uppmuntrar utveckling hos individen skapas en dragningskraft som 
får medarbetare att vilja utvecklas och söka ny kunskap. Genom att även tillåta individens 
nyfunna kunskap spridas mellan medarbetare och användas påverkar organisationskulturen 
även den kollektiva kompetensutvecklingen. Freiling och Fischtner (2010) menar även på att 
organisationskulturen påverkar mer än bara att skapa en dragningskraft eller kollektiv 
utveckling, kulturen kan påverka huruvida ny kunskap och kompetens accepteras som nya 
arbetsmetoder och tillvägagångssätt.  

Enligt Freiling och Fischtner (2010) behövs det för att uppnå en bättre effekt av 
kompetensutvecklingsinsatser att individen aktivt kan absorbera ny kunskap. För att uppnå 
detta bör organisationskulturen präglas av verkligheten och inte av tradition. 
Organisationskulturen borde därför ha en pragmatisk syn på människor för att uppnå 
absorption. Det är även viktigt för individen att kunna skapa sin egen kunskap utan bevakning 
och ledarskap och organisationskulturen bör även se på människor som självmotiverande då 
ny kunskap ofta bygger på tidigare inlärd kunskap (Freiling & Fischtner, 2010). Ellström (1996) 
styrker ovanstående med att organisationskulturen påverkar den naturliga och strategiska 
inlärningen hos individen. Han menar att intressekonflikter, relationer, förhållningssätt och 
handlingar kan ha påverkan på den individuella inlärningen då motivationen att jaga och 
använda ny kunskap påverkas.  

 

1.4 Organisationskulturens påverkan på individuell kompetensutveckling 
Organisationskultur är ett mycket omdiskuterat ämne som studerats under många år. Genom 
litteraturundersökning kan slutsatsen dras att området är präglat av individens egen 
uppfattning där samma kultur kan uppfattas olika, detta till följd av att individer har olika 
förutsättningar beroende på inställning till arbetet där många faktorer kan vara föreliggande 
(Alvesson, 2002). Det blir därmed ett komplext och unikt fenomen beroende på kontext, 
situation och vilka individer som är inblandade. 

Kompetensutveckling har också studerats och är ett väl etablerat forskningsområde med 
dimensioner på både organisation- och individnivå. I tidigare forskning har det konstaterats att 
upplevelsen av organisationskultur påverkar kompetensutveckling då en negativ inställning till 
organisationens kultur kan bidra till hinder för lärande. Likaså kan en positiv inställning till 
organisationskulturen främja lärande hos individen (Illeris, 2015). Dessa studier har endast 
genomförts ur en generell kontext på en organisatorisk nivå. Det finns alltså en tydlig koppling 
mellan dessa två begrepp. Hur kopplingen är utformad på individuell nivå i specifika fall har 
däremot inte undersökts tidigare. 

En beskrivning av upplevd organisationskultur finns inte tillgänglig i tidigare forskning. Det 
saknas även forskning gällande hur individens syn på sin organisationskultur påverkar det 
upplevda utfallet av kompetensutvecklingsinsatser. Med detta som grund har ett kunskapsgap 
identifierats som denna studie hjälper till att klargöra och därmed fylla. På grund av områdets 
komplexitet är ett generaliserbart resultat svårt att nå, därav ämnar studien undersöka 
fenomenet inom två valda organisationer.  

 

1.5 Syfte 
Syftet är att beskriva individens upplevda organisationskultur i två olika organisationer samt 
förklara hur denna syn påverkar upplevelsen av kompetensutvecklingsinsatser.  

För att svara på studiens syfte har två forskningsfrågor formulerats: 

3. Vilken är individens upplevelse av företagets organisationskultur? 
4. Hur påverkar individuell upplevelse av företagets organisationskultur individens 

upplevelse av kompetensutvecklingsinsatser?  
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1.6 Särskilda begränsningar till följd av Covid-19 
Denna studie har genomförts under våren 2020 när världens drabbades av den så kallade 
Coronakrisen. Covid-19 är ett virus som ledde till att det globala samhället stagnerade. 
Rekommendationer från WHO (World Health Organisation) och olika myndigheter i Sverige 
uppmanade befolkningen till att hålla social distans och att undvika större sammankomster 
under en längre period. Detta ledde till rekommendationer om distansarbete för många 
anställda samt att ett antal organisationer stängde dörrarna för externa parter. Denna kris 
ledde även till oro hos många individer. 

Indirekt kan denna studie påverkats av Covid-19 men i dagsläget kan det vara svårt att 
utvärdera detta och diskutera indirekta konsekvenser. 

Studien har till följd av Covid-19 påverkats direkt. Inledningsvis hade studien tre organisationer 
som utgångsläge till forskningen. En av dessa tre organisationer införde besöksförbud och 
permitterade personal. Denna organisation valde därför att inte delta i studien till följd av brist 
på personal och tid. Viruset hade även påverkan på de två organisationer som kvarstod. 
Många företag stod utan beredskapsplan för en liknande situation och under de veckor som 
intervjuerna skulle genomföras hade organisationerna fullt upp med att ta fram en krisplan. Till 
följd av detta blev intervjuerna uppskjutna med drygt en vecka. Även urvalet av respondenter 
påverkades då antalet tillgängliga respondenter minskade drastiskt. För att lösa situationen 
gjordes därför ett bekvämlighetsurval även av respondenter där forskarna handplockade tre 
respondenter från respektive organisation. 
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2 Metodologi 
För att beskriva individens upplevelse av organisationskultur och för att förklara dess påverkan 
på upplevelsen av kompetensutvecklingsinsatser har ett hermeneutiskt förhållningssätt 
applicerats. Då forskningen har en individuell prägel ansågs detta sätt vara lämpligt då det 
enligt Bryman och Bell (2017) ger forskarna möjlighet att fånga upp en subjektiv innebörd av 
sociala handlingar. En annan motivering kring valet av vetenskapligt förhållningssätt är att det 
överensstämmer med forskarnas syn på kunskap och omvärlden. Detta definierar Bryman och 
Bell (2017) som epistemologi och ontologi. Vidare presenteras studiens forskningsplan. Denna 
innehåller studiens induktiva ansats, komparativ fallstudie, val av fall samt dess 
forskningsmetod. 

 

2.1 Hermeneutik 
Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att insamlad data tolkas utifrån ett verkligt 
sammanhang (Bryman & Bell, 2017). Då studien ämnar beskriva individens syn på 
organisationskultur samt förklara hur denna syn påverkar kompetensutvecklingsinsatser står 
studien inför en komplex situation där flertalet komponenter kan ha en påverkande effekt. 
Blomkvist et al (2018) menar att ett hermeneutiskt förhållningssätt kan bidra till djupare 
förståelse i människors beteende i olika situationer. Denna studie har en högst individuell 
prägel vars ambition bygger på att se mer än det mest uppenbara och konkreta. Ett 
hermeneutiskt förhållningssätt ger forskare utrymme att tolka insamlade data och därigenom 
besvara studiens syfte (Bryman & Bell, 2017). 

Studien ämnar samla empiri som sedan jämförs på en individuell såväl som organisatorisk 
nivå. Med detta förhållningssätt kan sedan dessa jämförelser tolkas för att finna en beskrivning 
av respondenternas upplevda organisationskultur. Med denna beskrivning till hands kan 
forskarna sedan tolka hur denna beskrivning påverkar individers upplevda 
kompetensutvecklingsinsatser. 

 

2.2 Forskningsplan 
Studien förväntas lyfta komponenter som ännu inte är identifierade. Att förankra teorier är i 
nuläget därför svårt och en induktiv ansats anses lämplig. Vidare används en kvalitativ 
forskningsmetod för att skapa förståelse om dessa komponenter och därmed hjälpa att svara 
på syftet. 

2.2.1 Induktiv ansats 
Som tidigare nämnt kan utfallet av insamlade data resultera i komponenter som inte går att 
precisera innan studien. Det är därför svårt att på förhand välja ut lämpliga teorier att bygga 
insamlingen på och därför har en induktiv ansats valts i denna studie. Utöver detta ger en 
induktiv ansats en större möjlighet att utforska ett område på ett subjektivt sätt (Blomkvist et 
al., 2018)  

Då det saknas forskningsstöd för både den individuella upplevelsen av organisationskultur 
samt hur denna upplevelse påverkar kompetensutvecklingsinsatser förväntas empirin ge en 
tydligare bild av detta fenomen. Resultatet från insamlad empiri ger möjligheten att förankra 
relevanta teorier som i sin tur skall hjälpa att besvara studiens syfte. Detta går i linje med vad 
Bryman och Bell (2017) nämner om en induktiv ansats som är ett lämpligt förhållningssätt om 
studien saknar ett tydligt “ansikte”. I denna studie kan det liknas vid att studier inom området 
inte tidigare gjorts och det blir därför svårt att veta vad studien kommer resultera i. 
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2.2.2 Komparativ fallstudie och val av fall 
Studien ämnar samla data från sex respondenter inom två organisationer ur ett 
mikroperspektiv där data hämtas från individuella upplevelser. Bryman och Bell, (2017) menar 
att ett mikroperspektiv används när forskningen har ett specifikt fokus på individer. I denna 
studie tillämpas således ett mikroperspektiv. Detta perspektiv användes för att urskilja likheter 
och skillnader mellan studiens respondenter. När likheter och skillnader hade klarlagts sågs 
tydliga skillnader mellan valda organisationer. Genom jämförelse mellan organisationerna ur 
ett mesoperspektiv skapades djupare förståelse kring hur organisationer påverkar individuella 
upplevelser. Bryman och Bell (2017) menar att en mesoperspektiv används för att skapa 
förståelse mellan organisationer. Denna insikt gjorde det enklare för forskarna att beskriva den 
upplevelsen av individuellt upplevd organisationskultur ur ett mikroperspektiv men också för 
att förklara dess påverkan på upplevda kompetensutvecklingsinsatser. Bryman och Bell (2017) 
menar att en studie av detta slag kan bidra till bättre förståelse kring en social företeelse om 
flera fall eller situationer jämförs. 

En fallstudie ger forskaren god insikt i de specifika fallen, vilket skapar möjligheter för tolkning 
av många olika aspekter (Blomkvist et al. 2018). Det går därför väl ihop med studiens 
hermeneutiska förhållningssätt. Bryman och Bell (2017) beskriver hur en fallstudie kan skapa 
en stor mängd empiri gällande ett specifikt fall. Då studien förhåller sig induktivt är det av vikt 
att inneha tillräckligt stora mängder data för att kunna finna eller skapa relevanta teorier och 
figurer. En empirisk mättnad eftersökes därmed för att kunna jämföra studiens olika fall på ett 
så utförligt och detaljerat vis som möjligt.  

Sammankopplingen mellan individens syn på organisationskulturen och upplevelsen av 
kompetensutvecklingsinsatser utgör val av fall. För att skapa så bred kunskap om området 
som möjligt har studien fokuserat på att undersöka olika fall baserade i två organisationer i två 
separata branscher. Anledningen till detta är för att forskarna ansåg att det fanns en risk att 
det skulle bli svårt att finna individuella skillnader mellan fallen om situationen och kontexten 
var för lik mellan respondenterna. Genom att undersöka fall inom fler organisationer och 
branscher ansågs möjligheten för lättare jämförelser mellan respondenterna. Därav skapas 
bättre möjligheter för att finna individuella likheter och skillnader i respondenternas kontext 
som påverkat deras upplevelse av organisationskultur och dess påverkan på 
kompetensutvecklingsinsatser. Jämförelsen mellan organisationerna och branscherna är 
således inte syftet av forskningen i sig men används som ett verktyg för att skapa tydligare bild 
av vilka faktorer som utgör individers upplevelse.  

 

2.2.3 Kvalitativ forskningsmetod 
För att skapa förståelse i hur den individuella synen på organisationskulturen påverkar 
kompetensutvecklingsinsatser kommer data samlas in med hjälp av en kvalitativ 
forskningsmetod. Denna består av semi-strukturerade intervjuer som genomförs på 
respondentens arbetsplats. Den data som samlas in under dessa intervjuer kommer sedan att 
analyseras på ett kvalitativt tolkande vis i enighet med det hermeneutiska forskningssätt som 
studien baserats på. Blomkvist et al. (., 2018) förklarar hur en kvalitativ forskningsmetod kan 
vara lättare att analysera mellan raderna då respondenterna anger mer ingående tankar och 
åsikter. Forskarna får därmed mer djupgående material att analysera vilket skapar möjligheter 
för ett mer ingående resultat.   

En kvalitativ forskning är i sin natur induktiv och tolkande där fokus ligger på en förståelse av 
den sociala verkligheten (Blomkvist et al., 2018). Studien ämnar undersöka individuellt 
upplevda fenomen och valet av en kvalitativ studie blev därför naturligt då undersökningen 
fokuserar på fenomen som upplevs av individen. Med stöd av en induktiv ansats och ett 
hermeneutiskt förhållningssätt sågs därför en kvalitativ forskningsmetod som den bäst 
lämpade metoden. 
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Fokus för en kvalitativ forskningsmetod ligger på att undersöka syftet på en djupare nivå istället 
för att skapa en kunskapsbredd. På grund av detta finns det en risk att resultaten inte går att 
generalisera vidare till en bredare popularitet och kontext (Bryman & Bell, 2017). Resultatet 
blir därmed endast applicerbart i de två organisationer studien undersökt. Men eftersom 
studien inte ämnar skapa ett generaliserbart resultat ansågs inte denna risk som problematisk. 
Istället prioriterades en djupare förståelse för fenomenen och deras påverkan inom denna 
studie. Däremot uppmanas vidare kvantitativ forskning av studiens resultat för att se om det 
kan appliceras på en bredare population och större mängd organisationer (se 5.4 Vidare 
forskning)  
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3 Metod 
Detta kapitel ämnar redovisa det arbetssätt och den struktur som har använts för att samla, 
analysera och bearbeta data för att besvara studiens syfte. Tillsammans med den metodologi 
som klargjorts i föregående kapitel redovisas det strukturella fundament som studien vilar på.  

3.1 Skrivbordsundersökning  
Under studieperioden har forskarna utvecklat ett personligt intresse för kompetensutveckling 
och dess påverkande faktorer. Tidigare skolarbeten har grundat sig i ämnet och en 
litteraturundersökning baserades även på detta intresse. Under denna litteraturundersökning 
kunde det konstateras att strategiskt planerad kompetensutveckling kunde ha stor påverkan 
ur en företagsekonomisk aspekt och dessutom kontrolleras genom väl utfört HR-arbete. När 
nu möjligheten fanns att undersöka området i samband med en kandidatuppsats blev valet 
självklart att just kompetensutveckling skulle stå i fokus. Men för att finna ett kunskapsgap och 
därmed ett mer specifikt ämne som studien skulle undersöka krävdes en 
skrivbordsundersökning. Det är viktigt att poängtera att en skrivbordsundersökning samlar in 
sekundärdata, alltså information som redan finns tillgänglig (Denscombe, 2018). Med detta i 
beaktning finns en medvetenhet om att de källor som identifieras besitter olika grader av 
relevans gällande förankring till studiens syfte. De källor som var mest kopplade till 
undersökningen användes. Vid val av källor beaktades även om källan fått stöd från annan 
forskning. 

 

Figur 1. Process för skrivbordsundersökning (Eliasson & Jönsson, 2020) 

 

Ursprungligen hade begreppen effektivisering och kompetensutveckling diskuterats där 
begreppen senare blev de sökord som användes som grund. Databasen Primo användes som 
ett verktyg för att hitta information och källor på tidigare forskning. Detta ledde till användbar 
litteratur och vidare konstaterades att de båda ämnena var för breda. Detta resulterade i att 
forskningsområdet avgränsades till organisationskultur istället för effektivisering. 
Kompetensutvecklingsinsatser blev en avgränsning från generell kompetensutveckling. För att 
undersöka förhållandet användes sökorden organisationskultur och 
kompetensutvecklingsinsatser. Här användes databaserna Primo och Google Scholar. Tydliga 
definitioner kunde därmed fastställas och även vaga kopplingar mellan de båda sökorden 
genom framtagen litteratur. I denna litteratur identifierades sökordet Human Resource 
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Development (HRD) som delvis omfattar denna koppling. Detta skapade en tydligare bild av 
kopplingen mellan begreppen organisationskultur och kompetensutvecklingsinsatser. Genom 
skrivbordsundersökningen kunde det konstateras att det finns studier som täcker kopplingen 
på organisationsnivå. Avsaknaden av studier på individnivå väckte intresset att specificera 
uppsatsen på individen och dess upplevelser. 

 

3.2 Semistrukturerad intervju 
För att förhålla sig till studiens hermeneutiska synsätt och kvalitativa forskningsmetod valdes 
semistrukturerade intervjuer som enligt Kvale och Brinkmann (2014) ger forskaren frihet att 
konstruera tolkningar ur respondentens berättelser. Forskningen fokuserar på två områden, 
organisationskultur och kompetensutvecklingsinsatser. Blomkvist, Hallin och Lindell (2018) 
menar att en semistrukturerad intervju innehåller fokus på ett antal frågeområden eller teman 
som bestämts på förhand. Användningen av semistrukturerade intervjuer var därför 
fundamental för empiriinsamlingen då det gav utrymme att tematisera två väsentliga delar i 
studien. 

Öppenhet i frågorna är en förutsättning för att erhålla en subjektiv tolkning av individernas 
upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2014). Det var därför viktigt att varje intervjutillfälle 
anpassades efter respondenten. Ordningen på frågorna kunde därför komma att ändra på sig 
och även val av följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer ställer krav på forskarens flexibilitet 
(Bryman & Bell, 2017) och då intervjuerna skulle kännas så naturliga som möjligt kunde 
skräddarsydda frågeställningar tillkomma. På grund av det induktiva förhållningssätt som 
studien baseras på krävs denna flexibilitet då inga tidigare teorier om området använts för att 
lägga den grund eller de riktlinjer som frågeställningar strukturerats efter. Genom flexibiliteten 
med att använda sig av semistrukturerade intervjuer gavs det möjlighet för respondenterna att 
ta upp de teman eller områden som de ansåg som relevanta. Därmed skapade 
respondenterna de riktlinjer och slutdestination som de själva ansåg som relevant för syftet.  

Semi-strukturerad intervju ansågs som mest relevant då de båda begrepp som undersökts är 
svårdefinierade och komplicerade (se 1.2 respektive 1.3) och ibland har en förberedd struktur 
kring frågeställningar hjälpt respondenten att svara och leda samtalet vidare. En semi-
strukturerad intervju ger också möjlighet för forskaren att hålla ämnet relevant och fördjupa sig 
i specifika frågor. Något som inte finns tillgängligt vid t ex. en icke-strukturerad intervju (Bryman 
& Bell, 2017). En risk med detta är dock att forskaren styr samtalet till eftersträvat resultat. 
Genom att formulera sina frågor på ett vinklat vis riskerar forskaren att få fram ett felaktigt och 
oriktigt svar (Blomkvist et al., 2018).Bryman & Bell, 2017). Detta har dock motverkats genom 
att behålla en öppen natur i frågeställningarna där respondenten själv får välja inriktning och 
där följdfrågor endast använts för att förtydliga respondentens redan angivna svar. Något som 
Blomkvist et al. (2018) förklarar som två verktyg som säkerställer att resultatet blir riktigt. 
Utöver detta var de ursprungliga frågeställningarna såpass öppna att respondenten hade 
möjlighet att styra samtalet efter eget behov och vilja. Därav var slutdestinationen inte 
förutbestämd av forskarna utan hade en genuin inriktning utifrån respondentens egenegna 
vilja.  

 

3.2.1 Urval av fall och respondenter 
Efter genomförd redovisning av empiriska data insågs att förvirring kunde uppstå för läsaren 
gällande vilka respondenter som tillhör vilken organisation. För att underlätta förståelsen för 
läsaren valdes därför att benämna organisationerna som Organisation restaurang samt 
Organisation sport. Utöver detta har fiktiva namn skapats för de individuella respondenterna 
där första bokstaven på namnet består av R (för Organisation restaurang) eller S (för 
Organisation sport). Detta för att ytterligare skapa klarhet för läsaren (se bilaga 1). Dessa fiktiva 
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benämningar användes för att skänka trygghet till respondenterna och organisationerna och 
därmed upprätthålla löftet om att bibehålla anonymitet i studiens slutprodukt. 

Under forskningsperioden rådde stor osäkerhet kring Covid-19. Detta gjorde att många 
organisationer inte hade möjlighet att ställa upp med tid och resurser. Ett bekvämlighetsurval 
tillämpades därför av organisationsval då det genomfördes efter tillgänglighet. Bryman och Bell 
(2017) menar att detta kan innebära en viss skevhet när urvalet inte sker slumpmässigt. Risken 
är att urvalet inte blir lika representativt för populationens åsikter än om det skett helt 
slumpmässigt. Då tidsramarna för studien var pressade tillsammans med det rådande läget 
prioriterades det dock att få in tillräckligt med data på bekostnad av total objektivism. I 
förhållande till det induktiva förhållningssätt forskningen grundat sig i, användes denna metod 
för att samla in större mängd data. Detta är något Denscome (2014) menar kan vara 
fördelaktigt för småskaliga forskningsprojekt då det är det är tidsbesparande och ger forskaren 
större utrymme att fokusera på empiriinsamling. Utifrån detta förhållningssätt utformades två 
kriterier för fallens urval. 1) Olika organisationer inom olika branscher, 2) Organisationer 
lokaliserade inom ett rimligt avstånd för forskarna. 

Utifrån dessa kriterier identifierades tre organisationer som matchade uppsatta kriterier. Vidare 
kontaktades dessa företag via e-mail med en inledande presentation av området samt syftet 
med studien. Utöver detta skrevs en förfrågan om tillåtelse att föra intervju på omkring fyrtio till 
sextio minuter med tre till fyra medarbetare på arbetsplatsen utanför arbetstid. I mejlet 
garanterades organisationens anonymitet där organisationens och respondenternas namn 
inte tillkännages. Information om bransch, befattning, kön, ålder samt antal år arbetade inom 
organisationen kommer presenteras i mål om att få en bredare spridning av respondenter, 
något organisationerna blev informerade om. I mejlet ingår även en förfrågan om att ta fram 
en personallista med frivilliga respondenter som ställer upp utanför arbetstid utefter möjligheter 
och behov. I dessa listor gjordes ett slumpmässigt urval av respondenter. Sist nämndes att 
organisationen, mot förfrågan får ta del av studien när den är färdigställd.  

Samtliga organisationer ställde sig positiva till frågan att vara en del av undersökningen och 
urvalsprocessen av respondenter kunde därmed initieras. På grund av att en organisation 
dragit sig ur påverkades bredden på studien och minskade både antalet respondenter och 
populationens heterogenitet. Det ansågs dock att respondenterna från de kvarstående två 
organisationerna skulle kunna ge tillräckligt konstruktiv information för att forskningen skulle 
fortgå. Ett bekvämlighetsurval hade därmed implementerats angående vilka organisationer 
som skulle tillfrågas. Utöver detta hade organisationerna svårigheter att ta fram en 
personallista att slumpa urvalet från då en krisplan för pandemin inte tagits fram och det var 
därmed brist på deras tid. För att underlätta för de chefer kontakt förts igenom tillfrågades 
därför tillgång till företagen för att kunna fråga medarbetare om eventuellt samarbete. Därav 
föll val av respondenter inom ramen för ett bekvämlighetsurval. Det bör tilläggas att dessa 
individer inte tagits fram på förhand men valdes ut vid besök hos organisationerna. 

När dokumentation och kartläggning av den sista intervjun på respektive organisation var klar 
märktes det att ingen ny information kommit fram jämfört med de två tidigare intervjuerna. En 
mättnad hade uppnåtts och då fler respondenter inte hade bidragit till mer information och en 
bättre förståelse av de båda fenomen som undersökts beslutades det att avsluta 
urvalsprocessen och insamlingen av empiriska data.  

 

3.2.2 Intervjuutformning 
Innan intervjun tog vid gavs den förklaring och definition av organisationskultur och 
kompetensutvecklingsinsatser som denna studie har grundat sig i (se bilaga 2). Detta gjordes 
dels för att förtydliga målet med frågorna för respondenten, dels för att minska risken för 
missförstånd. 
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Bilaga 3 visar strukturen på de intervjufrågor som ställts till deltagarna. Intervjuerna påbörjades 
med några korta frågor med syfte att kartlägga vem respondenten är. Frågorna var följande:  

1. Ålder 
2. Kön 
3. Antal år i verksamheten 
4. Befattning/Roll inom organisationen 

Dessa frågor är enkla att svara på vilket kunde göra respondenten mer avslappnad än om man 
startat intervjun med en tung och komplicerad frågeställning (Bryman & Bell, 2017). Utöver 
detta så gav dessa frågor forskarna möjlighet att analysera om svaren i resterande frågor 
påverkades av respondentens ålder, kön, antal år i verksamheten och befattning. Något som 
forskarna ansåg som ett verktyg för att tolka respondenternas svar mellan raderna.  

För att besvara studiens båda forskningsfrågor var den empiriska undersökningen uppbyggd 
på följande vis: Först gavs individen möjligheten att beskriva faktorer eller delmoment i deras 
organisationskultur såsom grupperingar, relationer eller en generell känsla på arbetsplatsen. 
Detta för att hjälpa besvara första forskningsfrågan. För att ge svaret en bredd och eventuellt 
förtydliga oklarheter förekom följdfrågor. Sedan undersöktes hur individen anser att detta 
påverkar det upplevda utfallet av kompetensutvecklingsinsatser. Därmed blev individens svar 
på den första frågan sammankopplad med en följdfråga huruvida denna upplevelse påverkar 
kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis:  

- Fråga 1. Kan du beskriva hur det kändes att vara nyanställd på X? 
- Följdfråga: Upplevde du att det var lätt att komma in i gemenskapen? Märkte du någon 

speciell kultur, jargong eller liknande som du reagerade på? 
- Koppling med kompetensutvecklingsinsatser: Hur påverkade denna upplevelse 

din inlärning under de första månaderna?  

Genom att genomföra undersökningen på detta vis blev det möjligt att både ta del av individens 
syn på organisationskulturen och hur individen ansåg att detta påverkar upplevelsen av 
kompetensutvecklingsinsatser. Detta förhållningssätt låg som grund för att kunna besvara 
båda forskningsfrågorna. 

Vissa följdfrågor valdes att förberedas i syfte att förtydliga svar eller skapa vidare förståelse för 
ämnet. I och med att de frågor som ställdes var breda i sin grundläggande form kunde dessa 
följdfrågor hjälpa respondenter att konkretisera sina svar. Tillsammans med det induktiva 
förhållningssätt som studien grundar sig i samt med det semistrukturerade intervjuformat som 
använts skapades möjligheten att ställa följdfrågor som inte var planerade i förhand. Detta 
gjorde att de följdfrågor som finns i bilaga 3 kompletterades utefter behov med frågor som inte 
planerats innan undersökningens början.  

 

3.2.3 Genomförande av intervju 
Utöver det som tidigare nämnts gällande deltagarnas anonymitet förklarar bilaga 1 hur 
intervjuer genomförts utifrån tid, plats, och identifierade faktorer. Bryman och Bell (2017) 
förklarar hur många faktorer påverkar utfallet av insamlingen av data. När det kommer till 
intervjuer förklarar de hur tid, plats, relation till respondenter och dokumentation har stor effekt 
på utfallet.  

 

Tid och plats för intervju 

Med hjälp av de organisationer som bidragit till denna studie identifierades ljudisolerade 
utrymmen på arbetsplatserna där intervjuerna ägde rum. Detta i enlighet med Bryman och Bell 
(2017) som beskriver att arbetsplatsen är ett naturligt utrymme för respondenter och att 
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intervjuer bör hållas avskilt från respondentens arbetsrum, där olika faktorer kan komma att 
störa intervjutillfället. Samtliga intervjuer skedde ansikte mot ansikte. För att säkerställa 
respondenternas tillgänglighet och för undvika brist på tid som en stressfaktor var 
arbetsplatsen en bra plats att utföra intervjuerna på.   

Då denna studie inriktades på flera fall utvecklades en intervjuguide som skulle bidra till att 
respondenterna kunde tömmas på information. I beaktning fanns även att deltagarna skulle få 
byta riktning i samtalet och styra samtalet dit de ville med hjälp att moderation för att inte avvika 
från ämnet. Därmed gavs respondenterna frihet att hålla sig så öppna som de ville och hade 
möjlighet till. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det kan vara svårt att estimera tid för 
intervjuer då det kan variera kraftigt beroende på flera faktorer hos individen. Detta gjorde det 
svårt att hålla en den angivna tidsram som nämnts tidigare men tidsramen tydliggjordes för 
respondenten för att denne inte skulle uppleva stress i förhållande till tid. 

 

Relation till respondenter 

De organisationer som deltagit i studien påverkades kraftigt av den rådande pandemin som i 
båda fallen resulterat i korttidspermitteringar. Detta gjorde att de respondenterna som väl 
ställde upp inte hade en specifik tidsram att förhålla sig till. För att skapa en tryggare miljö och 
en mer avslappnad stämning för respondenterna inleddes därför varje intervju med cirka fem 
till tio minuter kallprat innan den formella delen av intervjun inleddes.  

Begreppen i denna studie är av sådan karaktär att de sällan används i vardagligt tal och sällan 
i operativa verksamheter. För att minimera missförstånd och för att skapa rätt förutsättningar 
valdes därför att ge en mer vardaglig förklaring på dessa begrepp innan den faktiska intervjun 
påbörjades. Med hjälp av bilaga 2 kunde intervjuarna därför ge en tydligare bild av vad som 
ämnas undersökas samt säkerställa att deltagarna förstått. I detta skede förklarades även vad 
studien planeras användas till och att respondenten gärna får ta del av den färdigställda 
studien. 

Båda forskarna har tidigare varit anställda på någon av organisationerna. Då det fanns en risk 
att denna tidigare relation skulle kunna ha en påverkan på intervjun bestämdes att den 
forskaren utan tidigare koppling till organisationen skulle leda intervjun som moderator. Den 
andra forskaren skulle då dokumentera och ha en mindre påverkan på utfallet av intervjun. På 
så vis minskades risken av att relationen till respondenterna skulle ha en påverkan på 
resultatet.  

 

Dokumentation och forskarnas roll 

För att vid senare tillfälle kunna utföra en utförlig analys av insamlade data användes 
ljudinspelningar vid intervjutillfällen. Detta gav intervjuaren möjlighet att fokusera på samtalet 
istället för att dokumentera (Bryman & Bell, 2017). Inledningsvis till varje intervjutillfälle fick 
varje respondent en förfrågan om detta var okej och godkände inspelningen genom det 
framtagna dokumentet om samtycke som presenteras senare i arbetet, Detta var något som 
samtliga respondenter ansåg var okej. För att säkerställa att informationen inte gick förlorad 
användes två mobiltelefoner för ljudinspelningen.  

Forskarnas roller kunde därför bytas beroende på vilken organisation respondenten tillhörde. 
Den som inte utförde intervjun observerade respondenterna för att identifiera pauser i 
samtalet, reaktioner och ansiktsuttryck. Detta dokumenterades på ett anteckningsblock. 
Utöver reaktioner och ansiktsuttryck kunde specifika ämnen och citat antecknas för att 
komplettera den digitala inspelningen.  Intervjutekniken passade till studiens hermeneutiska 
förhållningssätt då det gavs utrymme att tolka det som sades men också hur individen agerade 
(Bryman & Bell, 2017). 
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3.2.4 Efter intervjuer 
Efter varje intervjutillfälle diskuterades utförandet och tillvägagångssättet för att ta med sig 
lärdomar till nästa tillfälle för att få ut så tydliga och bra svar som möjligt. Utöver detta 
hanterades insamlade data enligt nedanstående. 

 

Transkribering 

I enlighet med studiens hermeneutiska förhållningssätt diskuterades intrycket av 
respondenterna. Om samtalet styrts av känslor eller faktiskt tyckande togs i beaktning till vidare 
granskning. Även upplevelsen av deltagarnas öppenhet diskuterades mellan forskarna innan 
transkribering skedde. Dessa reflektioner skrevs i ett eget stycke på varje transkribering för att 
enklare kunna memorera gemensamma känslor och tankar om intervjun vid analys (Bryman 
& Bell, 2017). 

Alla intervjuer transkriberades fullt för att underlätta analysprocessen för att lättare kunna 
kartlägga mönster och jämföra respondenternas svar. Detta tillsammans med anteckningar 
från intervjutillfället skrevs ner i ett gemensamt dokument där respondenternas medvetna (i 
form av meningar och ord) och omedvetna svar (i form av ansiktsuttryck och kroppsspråk) 
analyserats. Transkriberingen skedde parallellt med undersökningsperioden för att minnet av 
anteckningar och intervjuerna skulle finnas nära till hands och för att undvika att information 
gick förlorad (Bryman & Bell, 2017). 

 

3.3 Empirisk analysprocess 
För att kunna besvara studiens forskningsfrågor och därmed syftet användes tematisk analys 
för att bearbeta insamlad empiri. Blomkvist et al. (2018) menar att metoden innefattar en 
uppdelning av empiri i olika teman för att identifiera mönster kring fenomen som ämnas 
undersökas. Med transkriberade rådata till hands kunde denna tematisering påbörjas där 
flertalet teman kunde identifieras från varje intervju som sedan färgkodades. I figur 2 visas hur 
processen gått till. De teman som identifieras placerades inom ramen för studiens två 
forskningsfrågor. Genom analys och tolkning av de svar respondenterna angivit kunde fyra 
huvudsakliga teman identifieras då de genomsyrade samtliga intervjuer. Hierarki, relationer 
mellan kollegor och chefer, transparens inom organisationen samt organisationens mål och 
milstolpar. Dessa fyra huvudkategorier användes för att besvara studiens första 
forskningsfråga men låg även som grund för att besvara studiens andra forskningsfråga. 
Resterande teman som identifierades användes som diskussionsunderlag för att kunna 
reflektera kring analysen. Då dessa teman endast framfördes av enskilda respondenter kunde 
inte jämförelse göras mellan individer och därmed producerade inte dessa teman ett resultat 
men bidrog till djupare förståelse kring de huvudteman som nämnts. 
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Figur 2. Tematisering av respondenternas svar (Eliasson & Jönsson, 2020) 

När teman var klarlagda återgick studien till en andra litteraturundersökning där bakgrund och 
nya nyckelord (de fyra identifierade teman) skapade möjlighet att ge forskarna klarhet kring 
dessa teman. Analysen av dessa teman skedde till en början separat för att undvika förvirring 
för läsare såväl som forskarna. 

Med ett solitt fundament att analysera påbörjades jämförelser mellan respondenternas svar. I 
respondenternas svar växte likheter och skillnader fram beroende av befattning och 
organisation. Detta användes sedan för att besvara studiens syfte som ämnar undersöka hur 
individens upplevda organisationskultur påverkar det upplevda utfallet av 
kompetensutvecklingsinsatser. Genom att begrunda varje kategori för sig kunde reflektioner 
genomföras av varje uppställd kategori som underlättade för att förstå temats koppling till 
syftet. Därefter genomfördes omfattande analys där samtliga teman förankrades till varandra 
men hjälp av dess likheter och skillnader mellan organisationer samt individer. Detta ledde 
fram till ett svar på studiens första forskningsfråga. Vidare användes denna sammanställning, 
studiens bakgrund och nyfunnen teori för att sammanställa en figur som hjälpte besvara 
studiens andra forskningsfråga. 

 

3.3.1 Redovisningsstruktur 
Respondenterna i denna studie har varierat mellan två organisationer inom olika branscher, 
befattningar, ålder, antal år inom företaget och även kön. Respondenternas svar har valts att 
delas upp i två kategorier där en besvarar studiens första forskningsfråga (Vilken är individens 
upplevelse av företagets organisationskultur?). Senare besvaras studiens andra 
forskningsfråga (Hur påverkar individuell upplevelse av företagets organisationskultur 
individens upplevelse av kompetensutvecklingsinsatser?). Svaren har därefter kategoriserats 
i olika ämnen för att enklare jämföra och analysera svaren i senare skede. Denna 
kategorisering gjordes utifrån de likheter som fanns i respondenternas svar.  
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Genom studiens induktiva förhållningssätt har inga teorier analyserats innan redovisningen av 
respondenternas svar. Därav skapar respondenternas svar den grund som tidigare forskning 
och analys sedan bygger vidare på.  

Efter varje delmoment har forskarnas egna reflektioner redovisats separat, detta för att 
förtydliga vad respondenterna sagt, tidigare forskning sagt och vad som analyserats fram 
under studiens gång. Anledningen till att samla allt under samma rubrik är för att skapa en 
enhetlig bild av de olika faktorerna. Att sära på respondenternas svar och tidigare forskning 
ansågs göra det mer komplicerat för läsaren att förstå helheten kring varje faktor. Därav 
ansågs det mer relevant att integrera tidigare forskning med respondenternas svar istället för 
att redovisa dessa separat.  

 

3.4 Studiens kvalitet 
Bryman och Bell (2017) förklarar hur en studies kvalitet bedöms i två huvudkategorier, 
validitet och reliabilitet. Dessa definierar hur tillförlitlig studien, dess metod och resultat är.  

Nedan följer en analys kring studiens arbetssätt och hur arbetet genomgått vissa krav för att 
bibehålla en säker nivå.  

 

3.4.1 Studiens validitet 
Bryman och Bell (2017) förklarar att en studies validitet anger huruvida det som undersöks är 
det som syftet avser. Alltså hur relevant studiens undersökningsmetoder, område, 
respondenter och upplägg av forskningen är i förhållande till studiens syfte. 

Under skrivbordsundersökningen har forskningsområdet växt fram, nya nyckelord har dykt upp 
och kunskapsgapet förtydligats. Genom att systematiskt och metodiskt gå igenom tidigare 
forskning har en grundlig förståelse för området skapats och därmed har konkreta riktlinjer i 
form av syfte, forskningsfrågor och ett kunskapsgap med inriktning på individen funnits. 
Genom att göra skrivbordsundersökningen noggrant, metodiskt och systematiskt så ökar 
studiens validitet då det är lättare att undersöka och förhålla sig till en välarbetat och konkret 
grund i form av syfte, forskningsfrågor och kunskapskap (Blomkvist et al., 2018). 

Genom att noggrant behålla individen i fokus under den empiriska undersökningen och se till 
att det är respondenternas åsikt och syn som undersöks bibehålls samma synvinkel och fokus 
som syftet avger.  Då undersökningen är uppbyggd på två delar där var del fokuserar på varsin 
forskningsfråga kontrolleras validitetsnivån i den empiriska datainsamlingen och ser till att 
bibehålla en relevant linje för det syfte som den är ämnad att undersöka.  

 

3.4.2 Studiens reliabilitet 
Reliabilitet avser huruvida undersökningen gjorts på ett tillförlitligt sätt där resultatet är 
upprepningsbart och sant (Bryman & Bell, 2017). Denna studie fokuserar på individens 
upplevelse i de valda fallen och avser därför inte att skapa ett generaliserbart resultat som 
utan vidare forskning kan appliceras inom andra organisationer. Därför ligger fokus i att se till 
att slutsatser och tolkningar är så pass begrundade i fakta och respondenternas åsikter att 
andra forskare skulle komma fram till samma slutsats som oss om samma fall och fenomen 
hade undersökts (Blomkvist et al, 2018)  

Användandet av säkra källor kan inte i sig självt bekräfta en hög reliabilitet inom studien utan 
det är viktigt att källorna stödjer varandra och tillsammans skapar en trovärdig faktabaserad 
grund (Blomkvist et al., 2018). Detta tillsammans med att insamling av empiriska data sker på 
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ett tillförlitligt och korrekt sätt skapar de förutsättningar som krävs för att resultatet skall vara 
reliabelt.  

 

3.5 Etiska överväganden 
Innan intervjun sattes igång delades en bilaga med informerat samtycke samt kopia av detta 
ut till respondenten för underskrift. Sammanfattningsvis beskrevs och förtydligades studiens 
ställningstaganden för att upprätthålla en god etisk forskning. Dessa ställningstaganden var:  

 

Skydd av respondentens intressen 

Enligt Denscombe (2018) skall forskarna överväga sannolika konsekvenser av deltagandet 
och därmed vidta de åtgärder som krävs för att skydda sina respondenters intressen. För att 
förhindra att respondenten kommer till någon form av skada hålls därför informationen strikt 
mellan forskare och respondent. Genom detta säkerställs därmed att informationen som yppas 
inte delas eller används på något annat sätt än överenskommet. Respondenten har 
garanterats om anonymitet likaväl som organisationernas anonymitet där endast information 
om organisationens bransch nämns samt respondenternas kön, ålder, befattning och antal år 
arbetade inom organisationen. 

 

Frivilligt deltagande baserat på informerat samtycke 

Deltagande måste alltid vara frivilligt och respondenten måste även ha tillräcklig med 
information gällande forskningen för att fatta ett förnuftigt beslut om att delta eller ej 
(Denscombe, 2018). Vid första kontakt förklarar forskarna för respondenterna om att deras 
deltagande är frivilligt samt att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. Respondenterna 
informerades även att deras deltagande kommer att censureras inför kommande slutprodukt 
samt att informationen som yppas endast kommer användas i samband med studien och 
därmed inte påverka deras yrkesroll. 

 

Ett öppet och ärligt förhållningssätt med hänsyn till undersökning 

Forskarna förväntas vara ärliga och öppna samt tydliga med vad de gör (Denscombe, 2018).  

Vid första kontakt med respondenter ges en kort förklaring kring begrepp som studien förhåller 
sig till. Utöver detta ges en förklaring till vad studien ämnar undersöka och hur empirin kommer 
användas i undersökningen. Det förklaras på ett kortfattat men tydligt sätt att utgiven 
information används för att jämföra och dra paralleller mellan respondenter och organisationer 
för att kunna besvara forskningsfrågorna. Det blir därför tydligt att för respondenterna att 
insamlad empiri inte används för att skada vare sig organisation eller respondent. 
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4 Redovisning, tolkning och reflektion över insamlade 
data  

Detta kapitel ämnar redovisa insamlad empiri. Därefter förankras empiri till relevant litteratur 
för att sedan mynna ut i forskarnas reflektioner. Detta görs i linje med studiens två 
forskningsfrågor:  

1. Vilken är individens upplevelse av företagets organisationskultur?  

2. Hur påverkar individuell upplevelse av företagets organisationskultur individens upplevelse 
av kompetensutvecklingsinsatser?  

 

Under insamlingen av empiri har det framkommit att upplägget kring 
kompetensutvecklingsinsatser inom de båda organisationerna har vissa likheter men även 
skillnader. Respondenterna förklarar hur både Organisation restaurang och Organisation sport 
har implementerat kurser och utbildningar som erbjuds för vissa medarbetare. Utöver detta 
har Organisation sport även implementerat ytterligare en variant av 
kompetensutvecklingsinsatser där ett mentorskap införs. Upplägget innebär att 
avdelningschefer eller mer kunniga anställda schemaläggs som en mentor för nyanställda eller 
anställda med mindre erfarenhet. Upplägget går ut på att individerna får följa mentorn under 
ett förbestämt antal timmar eller dagar för att absorbera kunskap från deras expertis. Dessa 
pass schemaläggs utefter behov. Detta gör att delar av analysens påverkan kan skilja sig 
mellan organisationerna. När detta sker förtydligas detta i texten om det endast avser 
Organisation sport.  

 

4.1 Hierarki 
En hierarki kan beskrivas systematiskt fördelad auktoritet. Auktoriteten fördelas i över- och 
underordningsförhållanden. Ett hierarkiskt organisationssystem tar ofta formen som en 
pyramid, där individerna som befinner sig i toppen av pyramiden har fler befogenheter än de 
som befinner sig under de överordnade (Hierarki, u.å.). 

Både organisation restaurang och sport har olika strukturer och befattningsgrader där några 
av respondenterna har en chefsroll och andra har en lägre hierarkisk grad inom samma 
organisation. Se bilaga 1 för vidare information.  

 

4.1.1 Upplevelsen av hierarkins roll inom organisationskulturen 
Simon förklarar hur upplevelsen av hierarkiska skillnader mellan anställda kan vara uttalad 
eller outtalad. Det kan finnas en upplevelse av hierarkiska skillnader mellan anställda trots att 
de formellt sätt befinner sig på samma organisatoriska nivå. Ett exempel han anger är att mer 
rutinerade medarbetare anses vara på högre rang än nyanställda trots att de formellt har 
samma befogenhet och titel. Simons förklaring av att hierarkin är av individuell karaktär vilket 
innebär att även hierarkins påverkan kan vara individuell.  

De båda organisationerna som undersökts utgörs av toppstyrda hierarkier. Skillnaden mellan 
de båda organisationerna är att Organisation restaurang betecknas som lokalt och har således 
hela organisationen på samma ort medan Organisation sport klassas som internationellt där 
verksamheten är förlagd på flera orter i olika länder. Enligt Rosanna och Roland har 
organisationen en tydlig hierarki som skiljer administrativ och operativ personal åt. Detta 
skapar naturliga grupperingar inom organisationen och således en viss friktion. Roland menar 
att de som befinner sig högre upp i hierarkin får mer information gällande organisationens mål. 
Denna tydliga centralisering av organisationsstruktur leder till outtalade grupperingar inom 
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arbetsplatsen. Något som samtliga respondenter inom Organisation restaurang styrker. Detta 
kan sammanfattas utifrån det Rasmus nämner: 

”De som klickar bäst börjar liksom bilda en liten grupp inom gruppen och sprider sin information 
därifrån. Sedan är det ju också hur man kan se upp till vissa människor och påverkas av deras 
beslut. Då blir delar av hierarkin någon gruppering på något sätt”  

Roland nämner under intervjutillfället att hans driftighet lett honom till den position han befinner 
sig i idag. Då Roland arbetat inom organisationen i sex och ett halvt år och Rosanna arbetat 
inom organisationen i 20 år, går det tydligt se en individuell skillnad mellan dessa två individer 
då Roland, trots färre verksamma år inom bolaget lyckats avancera inom organisationen. Båda 
dessa respondenter nämner även att organisationens mål och milstolpar är tvetydliga och att 
de inte finns tydligt formulerade. Det skall dock tilläggas att Roland nämner hur hans rang inom 
organisationen gjort att han får ta del av organisationens övergripande mål, något Rosanna 
inte fått göra i samma utsträckning. 

”Vi är en toppstyrd organisation så vi kommer nog aldrig vilja att hela organisationen har 
samma målbild för alla har inte samma drivkraft. Det kanske bör vara så, men vi jobbar inte så 
här” Roland 

Hierarki är en faktor som tas upp av båda organisationer och även att det präglar individens 
syn på organisationskulturen. Simon förklarar hur hans kollegor med högre rang har andra 
förutsättningar än honom men att alla får ta del av mål och milstolpar.  

”Andra befattningar har kanske lite tydligare förutsättningar än vad jag har. Men jag skulle tro 
att vi har väldigt lika målsättningar och milstolpar. Eftersom det finns fler butiker runt om i landet 
så tror jag att nationella mål kommer in och att vi får lite övergripande mål ovanifrån”  
Simon 

Sara delar denna uppfattning med Simon och förklarar: 

”Jag får individuella mål och jag tror det är för alla heltidsanställda. Vi har utvecklingssamtal 
där vi sätter egna mål. De övergripande målen får alla ta del av så vi har alla den gemensamma 
nämnaren” Sara 

Simon fortsätter med att förklara hur de hierarkiska grupperingarna påverkar det sociala 
samspelet mellan kollegor: 

”Jag får känslan av att liksom att de som hänger på avdelningarna hänger lite för sig men det 
blir ju att man jobbar ihop, så det är ju förståeligt. Sen i fikarummet blir det ofta att vi sätter oss 
och spelar kortspel ihop och då blir det inga grupperingar utan då hänger alla. Och alla funkar 
ihop med alla men man har ändå det där, ja men sina ’gäng’ kan man väl kalla det?” 

”Om vi tar ett exempel, typ att man är många efter jobbet som samlas hemma hos någon och 
att man inte har något planerat som alla ska göra. Då blir det nog att man sätter sig i sina gäng 
och att man är välkommen att sitta med där men man kanske inte tas med i samtalet på samma 
sätt som om man var med i gänget. Så jag skulle ändå säga att det är lite tydliga gränser så.” 

 

Forskarnas reflektioner 

Individens upplevelse av organisationskulturen påverkas av uttalade organisationsstrukturer 
såväl som outtalade organisationsstrukturer. Simon förklarar att även om medarbetare på 
arbetsplatsen har samma titel så kan en upplevd hierarkisk skillnad existera. Exemplet han 
angav var vid nyanställda medarbetare som på pappret besitter samma titel, befogenhet och 
rang men ändå upplevs som lägre i rangordningen än sina medarbetare som arbetat där 
längre. En formell hierarki skapar ett naturligt dominansförhållande mellan ranger (Diefenbach 
& Sillince ,2011) De menar även att där formell hierarki är avsaknad tar en informell hierarki 
fäste. Upplevelsen av denna informella hierarki kan dock skilja sig beroende på förhållandet 
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mellan personlig och organisatorisk identitet (Sandberg & Targama 2007). De menar att varje 
individ har en personlig identitet som skiljer sig från den organisatoriska identiteten och att den 
roll som individen tilldelas ofta beror på mängden av information och förförståelse om 
organisationens identitet individen besitter. Den individuella upplevda rangordningen kan ha 
en inverkan på hur delaktig individen känner sig i gemenskapen (Sandberg & Targama, 2007). 
Upplevelsen av delaktigheten är enligt respondenterna beroende på organisationens struktur 
kring arbetslag och längd på anställningsperiod. 

 

4.1.2 Hierarkins påverkan på upplevda kompetensutvecklingsinsatser 
Rosanna förklarar att Organisation restaurang saknar ett tydligt informationssystem och ofta 
kan väsentlig information falla bort så att de som befinner sig högre upp i hierarkin besitter mer 
information. Överordnade kan ofta komma med direktiv men utan rimlig förklaring på varför.  

”Om chefen kommer med information som har med mat o göra och då lyssnar jag 100 % för 
då vet jag att det är hans kunskapsområde och inte mitt. Kommer han med information/krav 
på exempelvis kassan tar jag inte åt mig alls för det anser jag att har 100 % mer koll än honom 
så det beror på vad det gäller.” Rosanna. 

Detta kan liknas vid vad Illeris (2015) benämner som motstånd mot lärande. Motstånd mot 
lärande är något som uppstår när individen ställs inför förhållanden som han eller hon inte kan 
acceptera. Om informationen gällande ett beslut inte varit tydligt nog kan detta påverka 
individen kognitivt och beslutet kan således verka obegripligt eller orimligt (Illeris, 2015). 
Hierarkin påverkar kompetensutvecklingen både direkt och indirekt. Fler respondenter från 
både Organisation restaurang och Organisation sport förklarar att individer får ta del av olika 
mycket kompetensutveckling och att detta kan förankras till rangordningen. Högre uppsatta 
chefer får oftast möjlighet till fler kurser och utbildningar samtidigt som mer operativa tjänster 
lägre ner i den hierarkiska pyramiden inte får samma möjligheter. Samtidigt påverkas 
arbetstagarna indirekt då arbetstagare genom högre rang har tillgång till mål och information 
och på så vis skapat en starkare relation mellan individ och organisation. Detta leder i sin tur 
till en ökad flexibilitet för individuell och organisatorisk innovation, förändring och utveckling. 
Sandberg och Targama (2007) förklarar hur bristen på denna flexibilitet kan skapa motstånd 
för förändring och brist på förståelse för ens roll och deltagande inom organisationen. Därav 
blir hierarkin en faktor till huruvida organisationskulturen påverkar 
kompetensutvecklingsinsatser.  

Respondenterna från Organisation sport antydde på hierarkins påverkan hos andra faktorer 
som i sin tur påverkar kompetensutvecklingsinsatser. Simon förklarade att han inte hade 
samma tillgång till individuella milstolpar och mål såsom hans kollegor som var heltidsanställda 
hade. Vilket är en faktor som påverkar utfallet av kompetensutvecklingsinsatser som vi 
diskuterar mer senare. Därav blir hierarkin en påverkande faktor som i sin tur påverkar 
kompetensutveckling. Utöver detta förklarade Samuel att högre uppsatta chefer oftare fick 
möjligheten att åka på utbildningar. Det blir därmed tydligt att individens möjligheter till 
kompetensutvecklingsinsatser påverkas av befattning vilket således påverkar det upplevda 
utfallet av kompetensutvecklingsinsatser.  

Samuel förklarar också hur individer som blir skickade på utbildningar ofta delar med sig av 
sin nya kunskap till medarbetarna när de kommer tillbaka. Denna fördelning av kunskap sker 
dock spontant och är inte styrt från ledningen. Han förklarar hur det ofta är de närmsta 
kollegorna och arbetslaget som snabbast och mest detaljerat får ta del av den nya 
informationen. Kollegor som arbetar på andra avdelningar får därmed inte samma tillgång till 
informationen 
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Forskarnas reflektioner 

Hierarki tycks ha en koppling gällande upplevelsen av kompetensutvecklingsinsatser. Den 
upplevda rangordningen tycks även kunna ha en negativ påverkan på inlärning då en högre 
rang inte nödvändigtvis innefattar mer kompetens. I Rosannas fall kan det uttydas att direktiv 
motsägs om hon anser att hon är mer kompetent inom området. Hon blir därmed motstridig 
mot ny information och utveckling, något som förklaras av Illeris (2015) som ett resultat av att 
individens upplevelser kring information är otydlig, irrelevant eller onödig. Det går således 
påstå att icke formella kompetensutvecklingsinsatser kan påverkas av den upplevda 
rangordningen. 

Upplevelsen av hierarki påverkas även av den uttalade uppdelningen av yrkesroller. Då högre 
rang skickas på fler utbildningar, blir kompetensen utelämnad i de lägre nivåerna inom 
organisationen. Detta kan dock motarbetas genom en mer kollektiv organisationskultur där 
lärande främjas och individer som inte skickas på ex. utbildning även få ta del av information 
genom att utbildade medarbetare delar med sig av den nya kunskapen. Detta kräver dock att 
man har en god relation, något som presenteras under nästkommande rubrik. Goda relation 
gör det är mer naturligt att dela med sig av sin nya kunskap till vänner och kolleger som man 
arbetar nära. Avdelningen är den mest naturliga grupp människor man enklast kan dela med 
sig av ny information då man ofta arbetar nära varandra. Denna spontana fördelning av 
kunskap sker mer frekvent i Organisation sport än vad det gör i Organisation restaurang. 
Därmed blir upplevda hierarkiska strukturer en viktig faktor inom det upplevda utfallet av 
kompetensutvecklingsinsatser.  

 

4.2 Relationer mellan kollegor och chefer 
Relationer har man både positiva och negativa. Det är med bland annat familj, vänner, kollegor 
och chefen. Det är ett samlingsbegrepp för hur saker och ting är sammanlänkade. 
Sammanlänkningen kan vara mellan personer, föremål, känslor, geografiska platser och mer 
diffusa saker som till exempel minnen och drömmar (Naudé & Buttle, 2000)  

Samtliga respondenter har arbetat minst ett år på arbetsplatsen, flera respondenter har jobbat 
där i många år. Under dessa år har relationer skapats mellan individer och arbetsplats och 
nedan analyseras hur dessa relationer utformas och påverkar organisationskultur och i sin tur 
kompetensutveckling.  

 

4.2.1 Upplevelse av relationers roll inom organisationskultur 
Brandes, Dharwadkar och Wheatley (2004) förklarar hur interna relationer inom organisationen 
har en kraftig påverkan på individuell psykisk och fysisk hälsa. Upplevelsen av att ha möjlighet 
att dela med sig av problem till sin omgivning tillsammans med möjligheten att prata om vad 
som helst på arbetsplatsen skapar en hälsosam, trivsam och trygg miljö för individen. En god 
relation med kollegor och chefer blir därmed mer än bara en social stimulans, det blir något 
som påverkar känslan på arbetsplatsen, atmosfären och individens välmående (Brandes et 
al., 2004).  

Samtliga respondenter har angivit att relationen med kollegor och chefer har en stor och 
betydande roll för hur de upplever organisationskulturen.  

” Man har blivit så tajt med vissa så att jobbet har blivit ens sociala krets. Man kan både jobba 
effektivt men också ha väldigt kul tillsammans och skämta, skrämma och skoja med varandra. 
Jag tycker att relationerna här är jättebra!” Samuel. 
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”…när jag var inne och sökte jobbet så kände jag att det var någonting när man kom in genom 
dörren. Att det var någon riktigt skön stämning över det. Och sen pratar vi mycket om det även 
idag att man jobbar mycket för att vara glad. Vid morgonmötet säger man alltid att ’var glad, 
det ska se ut som att ni har jättekul’ och det har vi. Man skojar med varandra, jag har några 
som försöker skrämma mig ibland när jag är inne på lagret. Det är lite kul sådär. Man ger igen 
och det är lite ge och ta. Men det är just det där att det inte bara är en kollega som man hälsar 
på i fikarummet utan en vän som man ska kunna snacka och ha kul ihop och lära sig av 
varandra.” Simon. 

Respondenterna förklarar hur arbetsrelationer blir mer än bara ett yrke. Individerna får social 
stimulans och skapar hälsosamma relationer som i sin tur skapar trygghet. Upplevelsen av att 
jobba tillsammans med vänner och inte med kollegor har gjort att respondenterna förklarat att 
de trivs väldigt väl med sin omgivning på arbetsplatsen. Upplevelsen blir därmed mer 
vänskaplig och familjär. Kritik mellan kollegor handlar mer om att hjälpa varandra och motivera 
varandra än vad det handlar om att bryta ner individen. En generell omtanke för varandras 
välmående och utveckling är tydligt i båda organisationerna. 

”Alla vill att man lyckas så det är aldrig någon negativ jargong utan man peppar varandra till 
att nå målen. Och om man har en skitmånad och inte lyckas med sitt mål så hjälper man 
varandra och pushar varandra att nästa månad blir bättre. Det är aldrig så att man klankar ner 
på varandra.” Simon.  

”Jag tror att en negativ kultur och negativa relationer gör att utveckling sker utifrån att man ger 
skit till varandra och trycker ner varandra. Här bygger vi upp varandra och har kul, det gör både 
att man trivs och utvecklas samtidigt!” Sara  

Samtliga respondenter har förklarat hur organisationen varit välkomnande när de varit 
nyanställda. Man känner sig sedd och uppskattad. Ordet ”Välkomnande” nämns i samtliga sex 
intervjuer.  

”Väldigt välkomnande, som i en familj och även om företaget blir större fortfarande så är 
känslan fortfarande som en liten familj.” Rosanna. 

”Jag tyckte att man blev välkommen direkt, fick bra intryck av alla direkt och kände sig 
välkommen och att alla uppskattade en.” Simon 

 

Forskarnas reflektioner 

I de båda organisationerna som studien undersökt verkar relationerna goda. Respondenterna 
har svarat positivt angående sina kollegor och chefer och målar upp en bild av kollektiv omsorg 
och värme. Respondenterna förklarar hur relationerna på arbetsplatsen är så pass goda att 
den sociala interaktionen fortsätter även utanför arbetstimmarna. Några ord som är 
återkommande hos samtliga respondenter för att förklara kulturen var ”välkomnande” och 
”familjär”. Utvecklingen av de initiala relationer som skapas tycks påverka respondenternas 
åsikter om den generella känslan och kulturen på jobbet. Illeris (2015) förklarar hur relationer 
är en betydande faktor till huruvida individen trivs på arbetsplatsen eller inte. Han menar att 
goda relationer skapar förutsättningar som krävs för att individen ska trivas i sin omgivning. 

 

4.2.2 Relationernas påverkan på kompetensutvecklingsinsatser 
” Något som respondenterna pratade mycket om var rädsla och hur detta påverkade inlärning. 
Genom stress och rädsla över att göra fel går fokus från att lära sig till att inte misslyckas. 
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Målet blir inte att utvecklas och växa, det blir istället att försöka undvika misstag. Detta påverkar 
både inlärningen och den psykiska hälsan hos de anställda vilket går i linje med vad Brandes 
et al. (2004) förklarar, nämligen hur en negativ relation kan ha negativa påföljder i form av 
stress, splittrat fokus och en svårighet att minnas vad som sagts. 

Hade man inte haft en bra relation med sina kollegor så tror jag att det blir svårt att ta till sig 
feedback eller kritik för då hade hela atmosfären blivit negativ eller så hade man bara skakat 
av sig feedbacken.” Sara. 

”Går du dit och är rädd för dina kollegor eller chefer så tänker du ju hela tiden inne i huvudet 
att ’bara jag inte gör fel, bara jag inte gör fel’ och då gör du fel. Och då tar du inte riktigt till dig 
för du blir stressad av det” Rosanna. 

Samtliga respondenter är tydliga med att relationer påverkar kompetensutvecklingsinsatser då 
goda relationer gör det enklare att ställa frågor. Dessutom bidrar goda relationer med kollegor, 
mentor samt chefer till en reducerad rädsla för att göra fel och för att testa nya saker. På 
samma sätt förklarar respondenterna inom Organisation sport hur en god relation skapar 
möjligheter för konstruktiv feedback, tillväxt och en omsorg för kollektiv framgång. Man hjälper 
varandra att lyckas istället för att ge destruktiv kritik. Människor bryr sig om att laget växer och 
lyckas tillsammans. Den kollektiva framgången blir därmed prioriterad över den individuella 
framgången.  

I och med att mentorskapet på Organisation sport är uppbyggt på en social interaktion mellan 
chef och medarbetare är deras relation viktig för att lyckas förmedla kunskap i så stor 
utsträckning som möjligt. Illeris (2015) menar att en social organisationskultur är en väsentlig 
del för lärandet inom organisationen då det möjliggör fördelning av kunskap. En social 
organisationskultur kan även göra att individers upplevelse av förmedlad information tas emot 
på ett positivt sätt där information även kan absorberas passivt av individen (Illeris, 2015). 

”Jag skulle ju hellre visa mina närmsta kollegor tips och nya lärdomar som jag fått på min 
utbildning än vad jag hade för de som jag inte känner så väl eller som jag inte tycker om på 
samma sätt. Relationer är superviktigt här!” Samuel. 

Simon förklarade också hur mentorskapet på Organisation sport fortskrider även efter de 
schemalagda timmarna eller dagarna. Han menar på att den välkomnande kulturen och den 
genuina omsorgen gör att man värnar om varandras utveckling. Relationerna och dess 
påföljder nämns ha en påverkan på huruvida man får ta del av denna utveckling eller inte men 
Simon förklarar att relationerna är så bra på hans arbetsplats att alla får ta del av denna 
utveckling.  

 

Forskarnas reflektioner 

Relationerna på arbetsplatsen kan ha en påverkan på utfallet av 
kompetensutvecklingsinsatser på fler nivåer. Dels förklarar respondenterna hur dåliga 
relationer främjar rädsla för att misslyckas och göra fel som i sin tur kan göra att inlärningen 
försämras. Fokus förflyttas från att lära sig till att försöka undvika misslyckande. 
Respondenterna pratade även om möjligheterna med goda relationer där feedback och 
uppmuntran sker på ett sådant sätt att målet är att bygga upp individen, inte att kritisera. 
Bibehållande av goda relationer tycks därför leda till bättre inlärning enligt individerna medan 
en negativ prägel på relationer snarare kan skapa hinder där potentiell kunskap skakas av eller 
stöts bort. Relationerna på arbetsplatsen verkar därmed få en direkt påverkan på det upplevda 
utfallet av kompetensutvecklingsinsatser.  
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Organisation sport kan påverkas av relationerna ytterligare då kompetensutvecklingsinsatser 
även sker genom mentorskap, ett arbetssätt som Organisation restaurang inte implementerat. 
Mentorskapet är uppbyggt genom en social interaktion mellan chef och medarbetare och 
därmed blir relationen däremellan en stor potentiell faktor till hur 
kompetensutvecklingsinsatsens utfall upplevs. Illeris (2015) förklarar hur utveckling som sker 
genom sociala interaktioner kräver en god relation mellan individerna då man både passivt 
och aktivt tar emot eller förkastar informationen beroende på relationens natur. Utfallet av 
kompetensutvecklingsinsatser baserade på sociala interaktioner kan därmed komma att vara 
beroende av relationer.  

Utöver det planerade mentorskapet så finns ett instinktivt kollektivt mentorskap där 
medarbetare hjälper varandras utveckling. Mer rutinerade medarbetare hjälper de mindre 
rutinerade medarbetarna att utvecklas utan specifika direktiv från ledningen. Därav blir goda 
relationer viktiga för att möjliggöra denna instinktiva utveckling. 

 

4.3 Transparens inom organisationen 
Transparens är ett ord med många betydelser. Inom en organisation kan termen definieras 
som sättet organisationen arbetar för att förenkla insynen i organisationen både internt och 
externt. Förutsättningarna för ökad transparens inom organisationen är öppenhet, 
kommunikation och ansvarstagande. Inom organisationen gäller detta i verksamheten som 
helhet men även på medarbetarnivå (Rogers, Castree & Kitichin, 2013). 

Detta är något som samtliga respondenter pratade om på olika sätt med olika synvinklar. De 
går in på hur upplevelsen av transparensen påverkar deras upplevda organisationskultur, 
vilket senare påverkar utfallet av kompetensutvecklingsinsatser. 

 

4.3.1 Transparensens roll i upplevd organisationskultur 
Enligt Al-Alawi, Al-Marzooqi och Mohammed (2007) innehåller en fungerande 
organisationskultur flertalet faktorer: interpersonligt förtroende, kommunikation mellan 
medarbetare, informationssystem och organisationsstruktur. För att dessa faktorer skall agera 
i ett samspel gentemot varandra behövs en viss öppenhet inom organisationen. 

Samtliga respondenter har valt att benämna orden öppenhet eller transparens för att definiera 
deras upplevelse av organisationskultur. Graden av öppenhet tycks skilja mellan 
organisationerna: 

”Om jag tänker här på plats så funkar det jättebra, inga problem över huvud taget. Vi hjälps åt 
med det som behöver göras överlag och diskuterar hela tiden. Om man tänker gentemot chefer 
så kan det vara svårt att få tag i dem och få respons.” - Rosanna 

Inom samma organisation förekom andra åsikter gällande transparensen: 

”Jag tror nog att det är väldigt uttalat att är man som individ intresserad av att göra något annat 
i bolaget så kan man öppet berätta att jag inte är nöjd med min position och skulle vilja byta till 
det här eller om man kan motivera om en ny position så är de öppna för förslag.” Roland. 
 
Utöver detta berättar även Roland om sin initiala upplevelse av organisationskulturen och dess 
transparens där han beskriver att mestadels av organisationen var välkomnande och öppna 
men att äldre personal hade svårigheter att ta sig an nya medarbetare. Öppenheten som 
förklarats som en initial känsla av organisationskulturen när han var nyanställd kunde skilja sig 
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mellan kollegor och avdelningar. Delar av organisationen präglades av en öppenhet samtidigt 
som delar av organisationen var gradvis eller helt stängda.  
Enligt Roland är detta något som präglat en hel branschkultur men som gradvis försvunnit med 
åren. Detta kan jämföras med vad Aronsson et al. (2012) beskriver som nationell kultur där 
nationella lagar och förordningar ingår men även branschspecifika normer. Detta 
sammantaget skapar riktlinjer för branscher att förhålla sig till vilket således formar en 
branschkultur som kan identifieras i branschens organisationer.  
 
Även inom Organisation sport nämns betydelsen av transparens: 
” Jag kan berätta mina tankar. Likaså kan jag säga att jag fick ett jobberbjudande och har börjat 
jobba extra inom det och innan jag tackade ja pratade jag med min blivande högsta chef och 
avdelningschef. Så jobbmässigt kan jag prata öppet med dem, kanske inte om privata 
relationer men jobbmässigt åtminstone.” Simon 

Förutsättningarna för en fungerande organisationskultur är att man gemensamt kan skapa 
normer och tillvägagångssätt genom att tillsamman lösa problem och situationer (Freiling & 
Fichtner, 2010; Schein, 2010). Samuel benämner betydelsen av öppenheten inom 
organisationskulturen där öppenhet skapar en trygghetskänsla mellan kolleger, såväl som 
chefer. Detta föranleder till att individer enklare skapar relationer som tas med utanför jobbet. 
Även det gemensamma intresset för organisations sysselsättning gör att individer kan utöva 
sporter och andra aktiviteter utanför arbetstid. En av de anledningarna till öppenhet inom 
organisationen menar Sara kan vara att inom organisation sport byter individer avdelning 
frekvent. Till följd av detta skapas en transparens mellan kollegor oavsett avdelning där 
människor öppet kan diskutera tankar och funderingar. Detta kan liknas med vad Al-Alawi et 
al. (2007) nämner, nämligen att genom ett väl fungerande informationssystem och genom 
interaktion mellan medarbetare kan organisationer forma en kultur som genomsyrar hela 
organisationen. 

Forskarnas reflektioner 

Organisationskulturen tycks ha koppling till transparens inom organisationen. Al-Alawi et al. 
(2007) ger en tydligare bild av vad som krävs för att en gemensam organisationskultur kan 
formas, nämligen interpersonligt förtroende, kommunikation mellan medarbetare, 
informationssystem samt organisationens struktur. 

För att bilda en gemensam uppfattning om organisationens kultur behöver individer kunna 
interagera mellan varandra. Detta kan ske genom personliga möten eller digitalt. Om det uteblir 
kontakt emellan medarbetare kan outtalade grupperingar skapas vilket i sin tur skapar 
subkulturer inom organisationen (Sandberg & Targama, 2007). Det bör därför finnas ett 
fungerande informationssystem inom organisationen för att säkerställa att medarbetare får ta 
del av generell information och de riktlinjer organisationer ämnar följa. Individens upplevelse 
av organisationskultur blir därmed mer spretig där en gemensam organisationskultur inte 
formats. 

Graden av öppenhet kan även präglas av vilken bransch en organisation befinner sig i. En 
gemensam branschkultur medför vissa normer och värderingar som både kan främja och 
stagnera utvecklingen av transparens inom organisationen (Aronsson et al, 2013). I det 
exempel med Roland går det tydligt se att denna gemensamma kultur medfört ett motstånd 
mot öppenhet som förvisso reducerats med tid men som påverkat hur han upplever sin 
organisationskultur. Individer tycks därför påverkas av organisationens transparens gentemot 
sina medarbetare och om organisationen har en högre grad av transparens så tycks 
medarbetarna känna sig mer förankrade till både sina kolleger samt sin organisation. Vid en 
lägre grad av transparens tycks individer bilda snävare uppfattningar om sin 
organisationskultur.  
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4.3.2 Påverkar den individuella uppfattningen av transparens 
kompetensutvecklingsinsatser? 

Transparens är något samtliga respondenter till viss mån upplevt oberoende av organisation. 
Det tycks även finnas en gemensam upplevelse bland respondenterna att det påverkar 
kompetensutvecklingsinsatser: 

”Tycker du att något är roligt och du vill någonting så vill du även ta till dig informationen för att 
det ska bli så bra som möjligt. Går du dit och är rädd för dina kollegor eller chefer så tänker du 
ju hela tiden inne i huvudet att ’bara jag inte gör fel, bara jag inte gör fel’ och då gör du fel. Och 
då tar du inte riktigt till dig för du blir stressad av det.” Rosanna. 

På en organisatorisk nivå skiljer sig dock transparensen åt enligt respondenterna. Inom 
Organisation sport arbetar man med mentorskap för att initialt ge medarbetarna en förståelse 
kring sitt arbete. Detta pågår i ungefär två veckor men medarbetarna känner fortfarande att 
mentorskapet till viss del fortsätter under hela sin anställning: 

”Mentorskapet fortsätter men på lite olika sätt. Chefen är ansvarig för att alla i arbetslaget och 
ser till att personer kan tillräckligt och får den utbildning de behöver. Det finns en sorts mall 
som man följer den första veckan men sen har chefen som ansvar att utveckla oss anställda. 
Så man fortsätter att få feedback och kritik, fast oftast uppmuntring på saker man gjort eller 
sagt.” Samuel 

Simon benämner flexibiliteten inom organisationskulturen där individer på rullande schema 
sätts inför nya utmaningar och nya mentorskap. Detta menar han gör att det finns en ständig 
kontakt med olika avdelningar inom Organisation sport och genom insikt i olika delar av 
verksamheten drar individer lärdom från olika avdelningar. Sara förklarar att vid varje 
arbetstillfälle bildas därför tillfälliga grupperingar där man håller varandra ryggen. Då dessa 
grupperingar är i frekvent förändring blir de inte permanenta och information stannar därför 
inte mellan fasta grupperingar. En transparens skapas naturligt där samtliga individer får insikt 
i alla avdelningar. Barriärer som förhindrar informationsflöde eller kunskapsflöde mellan 
avdelningarna minskas och en enhetlig transparens skapas naturligt.  

Inom Organisation restaurang ser situationen något annorlunda ut. I branschkulturen har det 
alltid funnits outtalade grupperingar mellan köksarbetare, servispersonal och administrativ 
personal. Detta har tillsynes sätt reducerats kraftigt på senare år. I denna specifika 
organisation har andra grupperingar skapats i takt med företagets rapida tillväxt. Detta då den 
lokala verksamheten sker på fler geografiska platser som inte alltid har direkt kontakt med 
varandra. Rosanna förklarar att det är svårare i dagsläget att ha kontakt med andra i företaget 
då man sällan träffas och möten mellan avdelningarna sker inte längre. Detta är något som 
återkommer från samtliga respondenter inom Organisation restaurang. Roland som har 
chefsansvar inom organisationen menar att insyn har sedan länge tilldelats cheferna inom 
organisationen men att operativ personal och mellanchefer delvis eller helt saknat insyn i 
resterande verksamhet. Det bör förtydligas att organisationen förbättrat situationen för 
involverade chefer och att man även inlett ett arbete för att förbättra transparensen för 
resterande medarbetare.  

 

Forskarnas reflektioner 

Ur en organisatorisk synvinkel tycks organisationskulturen präglas av huruvida information 
finns tillgängligt eller ej. Den gemensamma organisationskulturen och ett väl etablerat 
informationssystem tycks främja möjligheten för informationsspridning men även intresset för 
att ta till sig information från organisationen såväl som andra avdelningar. En jämförelse mellan 
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de båda företagen bidrar därför till att transparens inom organisationen är främjande för 
individens lärande på en generell nivå inom organisationen. Vidare tycks även transparens 
mellan individer ha en påverkan på kompetensutvecklingsinsatser. Som Al-Alawi et al. (2007) 
nämner krävs tillit mellan individer för att öppenhet skall skapas. Rosanna berättar hur känslan 
av rädsla för kollegor och chefer bidrar till att man inte vill begå misstag. Räds man för sina 
kollegor finns därför möjligheten att man får större svårigheter att ställa frågor, motsätta sig 
felaktig information vilket skapar en typ av autonomi där man endast ser till sig själv för att 
genomföra en uppgift. Detta tillvägagångsätt kan skapa hinder för individens lärande i 
situationer (Illeris, 2015). 

 

4.4 Organisatoriska mål och milstolpar 
Mål kan vara omfattande men även avgränsade. De kan vara satta individuellt och de kan vara 
satta för ett kollektiv. De kan handla om mätbara ting såsom statistik eller ekonomi men de 
kan också innefatta svårmätta faktorer såsom psykisk hälsa och engagemang (Young, 2007). 

Respondenterna anger lite olika bilder om hur de ser på organisationens och individens mål. 
En sak är dock säker och det är att det finns en koppling mellan mål, organisationskultur och 
kompetensutveckling då samtliga respondenter pratat om ämnet. 

 

4.4.1 Upplevelse av organisatoriska mål och milstolpar 
Inom Organisation restaurang så är de övergripande målen, både mjuka (i form av värderingar 
& värdegrund) och hårda (ekonomiska & statistiska) svåra att få tag på eller helt otillgängliga. 
I studien undersöktes huruvida målen ansågs som tydliga och tillgängliga. Respondenterna 
svarade då: 

” För chefer är det tydligt vad man skall uppnå och det har det inte varit historiskt men vi chefer 
har krävt det så nu har vi chefer det tydligt ekonomiskt och prestationsmässigt för vårt 
arbetslag.” Roland  

”Ja, det upplever jag. Dock är jag inte lika säker på att det upplevs så av hela organisationen 
utan det är beroende på vart man befinner sig i organisationen så ser man tydligare målen.” 
Rasmus  

Rosanna upplever att hennes upplevelse av organisationskultur påverkas av den otydliga 
målbilden. Bristen av tillgänglig information reducerar engagemanget till organisationen till viss 
del drivkraften i den egna tjänsten. 

”Jag vill kunna se målen för det sporrar mig till att göra ett bättre arbete. Kan jag dessutom få 
insikt i resten av organisationen driver det mig till att vilja skapa vinst för företaget” Rosanna. 

Sandberg och Targama (2007) menar att tydligheten i organisationens mål har förändrats med 
tid och organisationer numer strävar efter att individer skall kunna ta del av mål och milstolpar 
för att enklare förstå sitt eget och företagets uppdrag. De menar även att målen bör förmedlas 
genom dialog men även skriftligt. Detta skapar en kollektiv förståelse för arbetets och 
organisationen natur. 

Inom Organisation sport är respondenterna överens om det motsatta. Vid samma fråga 
svarade respondenterna: 

”Jag tror att de finns på vårt intranät. Där kan man i alla fall få reda på hur vår butik är 
budgeterad. Sen vet jag inte om man kan se de andra butikerna eller nationellt så, det har jag 
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aldrig kollat. Värderingar och sånt står ju på våra datorer så de kommer man inte undan när 
man jobbar.” Samuel  

” Ja, för de finns ju överallt! Inne i kafferummet, i omklädningsrummet, på datorerna och på 
intranätet. Det tänkte jag på i början att de fanns överallt.” Sara  

Freiling och Fischtner (2010) förklarar hur en enhetlig bild av mål och milstolpar bland de 
anställda skapar en gemenskap och enhetlig känsla inom organisationen. De menar även att 
en gemensam bild av vart organisationen är på väg får individerna inom verksamheten att 
skapa en liknande bild om hur man ser på organisationen. En organisation som endast har 
individuella mål och milstolpar eller där de gemensamma målen inte kommunicerats till hela 
verksamheten riskerar splittrade åsikter (Freiling & Fischtner, 2010).  

 

Forskarnas reflektioner 

En gemensam nämnare för de båda fallen är att de faller inom ramen för centralt styrda 
organisationer och i båda fallen delegeras mål från övre skikt i organisationerna. Skillnaden 
tycks ligga i presentationen av de gemensamma mål organisationen strävar efter. Inom 
Organisation restaurang präglas tydligheten av målen genom befattningar där ju högre 
befattning individen har, desto tydligare blir målen för individen. Av vad som kan tolkas från 
respondenterna tycks de med högre befattningar känna en starkare förankring till 
organisationen i sin helhet vilket i sin tur bildar uppfattningen av gemenskap inom 
organisationen. Lägre ner i hierarkin är uppfattningen annorlunda då bristen av tillgång till 
målen snarare skapar ambivalens kring ens egna arbetsuppgifter och även kring 
organisationen i stort. 

Precis som Sandberg och Targama (2007) förklarar kan just otydligt formulerade mål skapa 
en skev uppfattning av organisationen och arbetsuppgifterna. I studiens andra fall, 
Organisation sport är mål och milstolpar tydligt kommunicerade genom olika kanaler. Som 
Sara beskriver är de oundvikliga under arbetspasset. Där mål är tydligt formulerade kan forma 
en företagskultur som präglas av samordning, delaktighet och så vidare men kan även skapa 
låsningar av synsätt och beteendemönster (Aronsson et al. 2012). Gemenskap tycks vara en 
tydlig faktor av denna analys av mål och milstolpar samt att upplevelsen av gemenskap kan 
förändras beroende på befattning och organisation. 

 

4.4.2 Organisatoriska mål och milstolpars påverkan på kompetensutvecklingsinsatser 
Samtliga respondenter har gett en positiv syn på hur organisatoriska mål och milstolpar kan 
ha en påverkan på individens upplevda utfall av kompetensutvecklingsinsatser. Sara 
förklarade som omnämnt ovan hur man har lättare att se de ekonomiska målens roll i utfallet. 
Påverkan kan vara mer konkret och tydlig då de ekonomiska målen består av statistik och 
mätbara siffror och blir därmed lätta att följa upp. Därav blir det enligt Sara, lättare att se 
kopplingen mellan mål och personlig utveckling.  

”Jag tänker direkt på de ekonomiska bitarna. Det är ju lätt att se hur de påverkar en. De gör ju 
att man vill sälja mer och då behöver man kunna mer. Men sen kan jag tänka mig att de andra 
målen med värderingar och så får en att känna att man är del av verksamheten. De får en 
indirekt påverkan då vi samlas som ett team och mycket handlar om att lyckas och misslyckas 
tillsammans. Jag tror att värderingarna är det som gör att vi har så god gemenskap här och att 
alla känner sig delaktiga. Så ja, då har ju målen en påverkan på min inlärning.” Sara  
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Detta förhållningssätt anser Sandberg och Targama (2007) kunna ställa till problem då det 
isolerar individen i sitt sätt att lära sig. För att skapa en gemensam uppfattning av arbetet krävs 
interaktion mellan medarbetare och att endast skapa individuella mål kan direkt motverka 
kollektivet (Sandberg & Targama, 2007). 

De mjuka målen får en mer indirekt påverkan på fenomenet. Sara menar att det handlar om 
att lagkänslan och känslan av att lyckas och misslyckas tillsammans har en roll i 
dragningskraften för att vilja utvecklas. Man är en del av laget och känner både ansvar och att 
man fått förtroende för att göra sin del.  

Samuel menar precis som Rosanna på att mål handlar om att skapa motivation och därigenom 
skapa engagemang. Därav så ligger det i individens intresse att vilja utvecklas.  

”Min nuvarande chef kan ge mig dagliga mål som exempelvis öka försäljningen med 15%. 
Detta är något som är ganska nytt för mig men det ökar motivationen för mig som 
tävlingsmänniska” Rosanna. 

” Man blir mer medveten och man får en liten morot för att man ska lära sig och utvecklas så.” 
Samuel  

 

Forskarnas reflektioner 

Att vilja lära sig något nytt återspeglas i hur väl en organisation motiverar sina medarbetare 
(Illeris, 2015). Med dessa ord kan man se hur Organisation sport genom tydligt uppsatta mål 
lyckats sporra arbetstagare att bli bättre på sitt arbete och således ändra på tekniker för att 
öka försäljning. Att ständigt förbättra sina metoder skulle kunna definieras som ett informellt 
lärande då detta förbättringsarbete sker spontant utan specifika direktiv från högre 
maktordningar. Genom att implementera individuella mål hos medarbetare ger tillgodoses 
förutsättningar för personlig utveckling. 

Genom mjuka mål kan organisationer få individer att bli en del av gemenskapen och på så sätt 
vilja både utvecklas och utveckla andra (Illeris, 2015). På så vis påverkar de mjuka målen 
utfallet av kompetensutvecklingsinsatser. Simon förklarade att det handlar om att känna sig 
som en del av resan som verksamheten ska göra. Man har fått ett förtroende från ovan och 
därav tar man sina uppgifter på ett större allvar och med ett större ansvar. Det genererar en 
annan slags dragningskraft till utveckling och personlig tillväxt. 

 

4.5 Sammantagen analys av reflektioner samt figurskapande 
Med forskarnas reflektioner som fundament genomförs en övergripande analys där de teman 
som växt fram förknippas med varandra. Detta används sedan för att finna nya teorier samt 
skapa modeller som bidrar till att besvara studiens två forskningsfrågor. 

4.5.1 Vad är individens upplevelse av dess organisationskultur? 
Efter insamlad empiri står det högst klart att det finns faktorer som reglerar respondenternas 
tankegångar kring organisationskultur i båda organisationerna. De faktorer som identifierats 
och som påverkat samtliga respondenter är som tidigare nämnt hierarki, relationer mellan 
kollegor och chefer, transparens inom organisationen samt organisationens mål och 
milstolpar. 
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Det som är intressant gällande dessa gemensamma kategorier är hur de tycks skilja sig 
beroende på individuell upplevd rangordning, relationers utveckling över tid, graden av 
öppenhet inom organisationen samt tillgängligheten av organisatoriska och individuella mål.  

Individuell upplevd rangordning 

Beroende på individers formella rang tycks graden av organisatorisk öppenhet till individen 
påverkas. Med en lägre rang tilldelas inte information i samma utsträckning som till högre 
ranger vilket i sin tur kan leda till utanförskap och ovisshet för individen. Ens roll inom 
organisationen blir därmed tvetydlig och upplevelsen av rangordningen inom organisationen 
blir även den otydlig.  Utöver den formella rangordningsstruktur som råder inom en 
organisation så tycks den upplevda rangordningen även präglas av informella roller där 
förståelse för arbetet och erfarenhet är faktorer som bildar över- och underordnade relationer 
trots att detta inte uttalats av organisationen. Dessa förhållanden är inte individuellt präglade 
per se, men bemöts olika beroende på individuell identitet. 

Relationers utveckling över tid 

I båda organisationer har det konstaterats att individerna upplevda att ett varmt välkomnande 
präglade inlärningen i början av anställningen. Uppfattningen av organisationskulturen stod 
därför på samma fundament i båda organisationerna. Utvecklingen av relationerna är något 
som präglas av individuell karaktär där individens vilja till utveckling agerar drivkraft. Även en 
organisatorisk aspekt tycks prägla synen på organisationskultur där en kollektiv 
organisationskultur tycks leda till främst interaktion mellan individer men även till mer 
gynnsamma relationer. Relationernas utveckling påverkar således individens syn på sin 
organisationskultur. 

Graden av öppenhet inom organisationen 

Organisationernas öppenhet skapar både gemenskap och tillit, två faktorer som samtliga 
respondenter diskuterat. Respondenterna menar att graden öppenhet inom organisationen 
leder också till en kollektivt enhetlig bild av organisationskulturen. Detta tycks därför påverka 
individens syn på organisationskulturen. 

Tillgängligheten av organisatoriska och individuella mål och milstolpar 

Lättillgängliga mål tycks prägla respondentens upplevelse av organisationskulturen då dessa 
mål skapar en gemensam bild av organisationens destination och skapar därmed ett kollektiv 
och en gemenskap. Målen fungerar även som en faktor för att säkerställa att individerna får 
en enhetlig bild av organisationsstrukturen. Vid situationer där målen inte finns lättillgängliga 
tycks den individuella upplevelsen av organisationskultur skilja sig markant mellan individer. 

Efter separat analys av dessa teman stod det klart att det uppstår svårigheter att särskilja varje 
kategori då de tycks interagera med varandra. Enligt Van Looy (2014) är organisationskultur 
ett fenomen som ofta präglas av organisationens grundares värdegrund och riktlinjer. Att direkt 
påverka organisationskultur är därmed en svår uppgift. Van Looy (2014) beskriver i figur 2.1 
hur förändringar kan ske genom ledningens förändring av processer inom organisationen. För 
att skapa en kollektiv organisationskultur krävs därför att organisationen har kulturen i åtanke 
när dessa förändringar sker. I Organisation sport går det tydligt se hur de implementerat 
processer för att skapa gemenskap inom organisationskulturen vilket i sin tur påverkat 
individernas uppfattning av den. På samma går det se hur Organisation restaurang valt en 
annan riktlinje där kulturen präglas av individuella prestationer och där enheter inte är direkt 
förankrade till varandra. 
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För att tydligare beskriva individens upplevelse av organisationskultur har en figur tagits fram 
(se figur 3) med stöd av Van Looys figur. Efter genomförd analys av de fyra teman, beskrivet 
av respondenterna gjordes fyndet att samtliga teman påverkar varandra, både direkt och 
indirekt. För att beskriva ett exempel så har individens upplevelse av rangordning inom 
organisationen präglats av hur tillgängliga organisationens mål var för individen. På samma 
sätt identifierades kopplingar mellan den upplevda rangordningen och relationernas utveckling 
över tid. I Organisation restaurang kunde det identifieras att upplevelsen av hierarki kan främja 
samt begränsa hur öppen individen är gentemot sina chefer och sina kollegor då en mer 
välkomnande känsla skapar tillit hos individer. 

Att dessa teman påverkar varandra är därför klarlagt och enligt respondenterna är det dessa 
faktorer som påverkar hur de ser på sin organisationskultur. Något som blev tydligt genom 
jämförelse av dessa organisationer är att ledningen aktivt kan förändra den rådande 
upplevelsen av kulturen. Genom strategisk bearbetning kan ledningen aktivt reducera 
distanseringen mellan chefer och kollegor samt främja relationer både mellan kollegor och 
chefer. Detta kan genomföras med transparens på ett individuellt och kollektivt plan samt 
genom tydliga och tillgängliga mål och milstolpar. Varje organisation, individ och situation är 
unik och kräver olika tillvägagångssätt för att utveckla organisationskulturen (Aronsson et al. 
2013). Men tydligt är att ledningen kan påverka samtliga teman som respondenterna angett 
som en faktor i upplevelsen av organisationskulturen. Figur 3 blir därmed ett verktyg för 
personaladministrativa roller inom de båda organisationerna. Skulle resultatet 
vidareundersökas från en kvantitativ forskningsmetod skulle figuren eller en utvecklad version 
av den även kunna komma till användning för andra organisationer. 

Figur 2.1 Av Van Looy, A. (2014). Business Process Maturity: A Comparative Study 
of Business Process Maturity Models [Elektronisk upplaga]. Hämtad från 
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-04202-2 
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Figur 3 De fyra temans påverkan på organisationskultur (Eliasson & Jönsson, 2020) 

 

4.5.2 Hur påverkar individuell upplevelse av företetagets organisationskultur 
individens upplevelse av kompetensutvecklingsinsatser? 

Upplevelsen av organisationskulturen särskiljer sig mellan de två valda fall som presenterats i 
studien. Ur ett hierarkiskt perspektiv kunde det urskiljas att upplevelsen av rangordning skapar 
hinder för lärande då kommunikationen mellan parter kan bli enkelriktad. Upplevelsen av 
denna centralisering tycks inte vara lika stark inom Organisation sport där en öppen dialog 
tycks ske mellan chefer och medarbetare. Likaså kan det uttydas hur relationer förändras över 
tid men att i en sammansvetsad organisationskultur tycks relationernas parter växa sig 
starkare. I en sådan situation tycks avdelningar arbeta på ett överskridande vis vilket skapar 
dialog mellan alla parter inom verksamheten. I motsatt fall blev det allt tydligare att relationerna 
blivit mer distanserade till följd av en tydlig uppdelning av avdelningar. Detta skapar i sin tur 
ambivalens till andra parters arbetsuppgifter. Enligt Illeris (2015); Sandberg och Targama 
(2008) skapar förståelse för varandra även tillit. Enligt Illeris (2015); Sandberg och Targama 
(2007) skapar förståelse för varandra även tillit. Detta leder till en positiv social interaktion som 
främjar kompetensutvecklingsinsatser. Vidare diskuteras även huruvida transparens, både på 
en organisatorisk samt en individuell nivå påverkar upplevelsen av 
kompetensutvecklingsinsatser. Det går tydligt se inom Organisation sport hur lärandet främjats 
av tillgång till organisatorisk information. Denna tillgång leder till förståelse för både 
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organisation samt individens arbetsuppgifter och tycks motivera individen till att utföra ett bättre 
arbete och utvecklas inom det. Likaså präglas kompetensutvecklingsinsatserna av 
öppenheten mellan individer där en mer öppen dialog bidrar till att underförstådda 
kompetenser delas mellan medarbetare. Transparensen är starkt förankrad till organisationens 
mål och milstolpar där inte bara tillgängligheten men även tydligheten av mål och milstolpar 
tycks motivera medarbetarna till kunskapsutveckling. Om organisationen implementerar 
individuella mål/milstolpar kan de underliggande kompetenserna bevaras hos en individ men 
skapar även risken för att spridningen av kunskap stagnerar då individen kan få känslan av 
avsaknad tillhörighet. 

 

Planerad eller oplanerad kompetensutveckling 

Kompetensutvecklingsinsatser är som redovisat i början av studien i ett formellt eller icke 
formellt format. Det formella handlar om planerade kurser och utbildningar och det icke 
formella arbetssättet handlar om planerad handledning och mentorskap. Målet med dessa är 
att mätta organisationens behov av ny och utvecklad kunskap, kompetens och erfarenhet. 
Ledningen ämnar därigenom att bibehålla en konkurrenskraftig verksamhet (Ellström, 1997). 
Utöver den formella och icke formella formen av kompetensutveckling så finns även den 
informella. Den som sker per automatik genom naturlig interaktion mellan individer som 
kollektivt utvecklar kompetens genom utbyte av kunskap och erfarenheter samt ett kollektivt 
utforskande (Dall’Alba & Sandberg, 2006). 

Det som redovisats tidigare i detta kapitel är de tankar och kommentarer som respondenterna 
redovisat under den empiriska undersökningen. Utöver de individuella kommentarerna och 
tankarna kan en kollektiv bild av organisationskulturerna på Organisation sport och 
Organisation restaurang kartläggas. Tydligt blir hur Organisation sport och dess ledning 
arbetat mer aktivt med bearbetning av de teman som påverkar organisationskulturen. Exempel 
på detta är att de uttalade värderingarna och grundpelarna för hur det ska kännas på 
arbetsplatsen finns utskrivna och distribuerade i lokalerna. Detta är något som Organisation 
restaurang inte arbetat lika mycket med. Samtliga respondenter i Organisation sport ansåg att 
de hade god tillgång till både mjuka och hårda mål samtidigt som respondenterna från 
Organisation restaurang ansett lite olika angående tillgänglighet och tydlighet angående 
målen. Det blir därmed tydligt hur ledningen i Organisation sport arbetat för att få fram en 
enhetlig bild av vilken slutdestination organisationen siktar på. Ledningens förmåga att styra 
organisationen förenklas om organisationskulturen genomsyrar organisationen. Det går därför 
använda sig av sin organisationskultur för att strategiskt förbättra och effektivisera 
verksamheten (Freiling & Fischtner, 2010) 

Skillnaden mellan dessa organisationer kan med stor sannolikhet bero på många faktorer. En 
av dessa faktorer som identifierats är att de båda fallen skiljer sig gällande organisatorisk 
mognad. Adler och Swierc (1997) beskriver i sin artikel att organisationer kan kategoriseras i 
olika mognadsnivåer, nämligen uppstartade, växande, mogen och nedgående. Det intressanta 
med dessa kategorier är hur de beskrivs. En växande organisations fokus ligger främst på att 
öka sina intäkter, anställa ny personal och förbättra kvalitén på främst produkter. Med denna 
beskrivning skulle Organisation restaurang kunna placeras inom denna kategori. En mogen 
organisation lägger inte samma fokus på tillväxt och anställningstakten sjunker markant. I detta 
stadie kan organisationen lägga mer fokus på att utveckla och förfina de redan etablerade 
processer som existerar inom bolaget, något forskarna anser att Organisation sport gjort och 
organisationen faller därför inom ramarna för en mogen organisation. 

 

Till följd av detta, och sett till organisationens prioriteringar går det se hur Organisation sport 
valt att fokusera på processer gällande kollektivt lärande. Figur 4, framtagen av studiens 
forskare bidrar till att förtydliga Ellströms (1997) förklaring kring kompetensutvecklingens tre 
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steg. Det går tydligt urskilja hur kompetensutveckling sker genom planerad inlärning men även 
hur arbetstagare själva kan dela den information som tillhandahålles. Enligt denna figur kan 
det därmed vara svårt att påverka den underliggande kompetens som finns inom 
organisationen. 

 

 
Figur 4 Kompetensutvecklingens tre steg (Eliasson & Jönsson, 2020) 

 

Genom analys av insamlad empiri visas en markant skillnad mellan dessa organisationer. I 
Organisation sport har de valt att fokusera på de underliggande faktorer som påverkar 
organisationskulturens kollektiva aspekt. Där upplärning och informationsspridande ligger till 
grund för organisationskulturens lärande karaktär. Ett fokus som det andra fallet, Organisation 
restaurang inte delat. Denna information har gett forskarna insikt i att Ellströms (1997) 
förklaring gällande informellt lärande saknar en aspekt (se figur 5) där informellt lärande kan 
genom strategisk implementering bli ett icke formellt lärande.  

Genom att ledningen aktivt bearbetar de teman som omnämnts tidigare har de utvecklat 
möjligheter för att främja den informella kompetensutvecklingen. Genom bearbetning av 
påverkande faktorer har organisationen arbetat fram en kultur där informell 
kompetensutveckling frodas. Oavsett om denna utveckling skett genom en medveten strategi 
eller slumpmässiga val så har ledningen planerat kring de olika teman som omnämnts ovan. 
Organisationen har därmed skapat en planerad informell kompetensutvecklingsinsats. 
Lärandet sker passivt och naturligt utan specifika direktiv, schemaläggning eller detaljplanering 
från ledningen. Tydligast blir detta synligt i exemplet av mentorskapet där individen till en 
början blivit tilldelad ett antal timmar eller dagar för att lära sig. Utöver dessa schemalagda 
tillfällen så fortsätter kompetensutvecklingen då ett slags kollektivt mentorskap existerar inom 
organisationskulturen. Rutinerade anställda tar ett instinktivt ansvar för anställda med mindre 
erfarenhet eller nya medarbetares utveckling. Om slutmålet var att skapa en sådan kultur där 
individerna ständigt och naturligt utvecklar varandra eller om slutmålet varit något annat finns 
i nuläget inte tillgängligt. Studien har inte ämnat att undersöka detta specifikt och har därför 
inte haft tillgång till ledningens ambitioner eller planer.  
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Figur 5 Utvecklingen av kompetensutvecklingens tre steg (Eliasson & Jönsson, 2020) 
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5 Slutsats 
I följande kapitel presenteras hur studiens syfte besvarats, nämligen vad individen upplever 
som deras organisationskultur samt hur denna upplevelse påverkar de upplevda 
kompetensutvecklingsinsatser som genomförs på arbetsplatsen. I kapitlet presenteras även 
teoretiska och praktiska bidrag av studien samt förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Fyra teman beskriver individers organisationskultur och dess 
koppling till upplevda kompetensutvecklingsinsatser 

Syftet med denna studie var att beskriva individens upplevda organisationskultur i två olika 
organisationer samt förklara hur denna syn påverkar upplevelsen av 
kompetensutvecklingsinsatser. Med stöd från insamlade data kunde fyra teman identifieras 
som påverkar organisationskulturen. Dessa teman var hierarki, relationer med kollegor och 
chefer, transparens samt organisatoriska mål och milstolpar. Genom jämförelse mellan 
respondenternas svar kunde fyra nya teman identifieras som tycks prägla individens 
uppfattning av organisationskultur, nämligen individuell upplevd rangordning, relationers 
utveckling över tid, graden av öppenhet inom organisationen samt tillgängligheten av 
organisatoriska och individuella mål. Dessa teman beskrivs i analysen och även att de skiljer 
sig mellan individer. 

Den individuella upplevelsen av organisationskultur tycks vara förankrad med dessa fyra 
temans samspel men även hur organisationen valt att prioritera processerna kring dem. Detta 
samspel presenterades i figur 3. Individens uppfattning av organisationskultur tycks särskiljas 
beroende på dessa fyra teman som beskrivits i denna studie och således besvarat studiens 
första forskningsfråga.  

Utifrån bakgrund, insamlad empiri och med hjälp av svaret från föregående del av syftet kunde 
en koppling mellan upplevd organisationskultur samt upplevt utfall av 
kompetensutvecklingsinsatser identifieras. Figur 5 visar hur ena organisationen lyckats 
integrera ett informellt lärande till ett icke formellt lärande genom att påverka de teman som 
formar en organisationskultur. Genom detta kunde skillnader identifieras mellan de båda 
organisationer vars karaktär kan graderas som mer eller mindre kollektivistisk. Denna skillnad 
mellan organisationskulturer utgjorde en grund för hur individerna uppfattade sina 
kompetensutvecklingsinsatser. Organisationens grad av kollektivism tycks prägla 
kunskapstillgång där en mer kollektivistisk kultur skapar ett bredare kunskapsspridande mellan 
individer. Med detta i beaktning anser forskarna att andra forskningsfrågan, nämligen hur 
upplevelsen av organisationskulturen påverkar upplevda kompetensutvecklingsinsatser är 
besvarat. 

Det föreliggande forskningsgapet avspeglade en avsaknad av hur individen upplever sin 
organisationskultur inom de två valda organisationerna samt hur denna upplevelse påverkar 
utfallet av kompetensutvecklingsinsatser. Tidigare forskning pekar på att det finns en koppling 
mellan de båda fenomenen men har inte angett hur denna koppling sker på en individuell nivå. 
Då resultatet av denna studie visar på hur respondenterna upplever sin organisationskultur 
samt hur detta påverkar det upplevda utfallet anses forskningsgapet som fyllt.  

 

5.2 Teoretiskt bidrag 
Med hjälp från respondenter och den data de angivit har analysen resulterat i fyra teman som 
hjälper beskriva respondenterna i denna studies upplevelse av deras organisationskultur. 
Dessa teman var hierarki, relationer med kollegor och chefer, transparens samt 
organisatoriska mål och milstolpar. Då dessa fyra teman framkom tydligt inom båda fall kan 
detta ge organisationer insikt i vad som präglar uppfattningen av deras organisationskultur.  
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Genom vidare analys har dessa fyra teman undersökts vilket resulterat i hur varje tema har en 
påverkande effekt på utfallet av kompetensutvecklingsinsatser. På så vis har den individuella 
upplevelsen av organisationskulturen klargjorts som en påverkande faktor till den individuella 
inlärningen.  

Utöver detta visar figur 3 hur ledningen inom organisationer har möjligheten att påverka 
individuella upplevelser av organisationskulturen och efterföljande den individuella inlärningen 
inom organisationerna.  

 

5.3 Praktiskt bidrag 
Då studien varit inriktad på individers upplevelser i två specifika organisationer går det inte 
hävda att studiens resultat skulle vara det samma inom andra organisationer och heller inte av 
andra medarbetare inom dessa verksamheter. Med detta i beaktning hävdar forskarna 
fortfarande att studien kan vara intressant för ledare inom andra organisationer då resultatet 
kan ge en bild av hur medarbetare ser på kultur och kompetensutveckling. Resultatet från 
studien visar också på vilka möjligheter och skyldigheter ledningen inom organisationerna har 
för att forma den individuella inlärningen. Figur 3 med medföljande förklaringar beskriver denna 
koppling som kan användas på verksamheter olika de två som undersökts specifikt i denna 
studie.  

Ett annat praktiskt bidrag är kopplat till de två organisationer som studien undersökt. Figur 3 
och medföljande förklaringar visar hur ledningen har svagheter och styrkor som bör hanteras 
och användas inom organisationskulturen. Praktiskt visar resultatet vilket område som bör 
fokuseras och kan ge ledningen den insikt i de svagheter som bör hanteras inom 
organisationskulturen. 

 

5.4 Förslag på vidare forskning 
Studiens fokus har blivit på de fyra teman som samtliga respondenter angivit. Detta har sedan 
mynnat ut i jämförelse och analys mellan de olika respondenternas åsikter för att skapa en 
djupare förståelse i hur åsikten påverkat individens upplevelse av 
kompetensutvecklingsinsatsers utfall. Ett förslag till vidare forskning är därför ett annorlunda 
urval med en liknande studiedesign då antal fall är begränsat och även antalet respondenter. 
För att kunna bekräfta att dessa teman är återkommande oberoende av organisation och dess 
struktur vore det därför lämpligt att testa studien på andra organisationer för att bekräfta eller 
förkasta de teman som förekommit. 

Studien har varit både tidspressad och genomförts under en period av COVID-19 som påverkat 
tillgängligheten av respondenter och organisationer. Därmed har urvalet begränsats. Studiens 
resultat har därmed blivit smalare och mindre generaliserbart än vad som hoppats på när 
studien påbörjades. För att bredda resultatet och förbättra reliabiliteten skulle därför en 
kompletterande studie med en större mängd respondenter och organisationer vara lämplig för 
vidare forskning. Genom denna skulle resultatet kunna verifieras eller förkastas och anpassas 
efter en större population.  

Detta skulle kunna ske genom en kvantitativ tvärsnittsstudie med dessa fyra teman som 
utgångspunkt för att öka reliabiliteten i studien. Om denna studie visar sig vara applicerbar i 
flertalet organisationer kan generaliseringar bekräftas gällande individens upplevelse av 
organisationskultur och dess påverkan på upplevda kompetensutvecklingsinsatser.
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Respondenter 
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Bilaga 2 – Förklaringar till respondenter 
 

 

 

Hur beskriver vi organisationskultur och kompetensutveckling? 

Organisationskultur utgör känslan av upplevt arbetsklimat. Ordet innefattar bland annat relationer, 
strukturer och samarbete. Tillsammans skapar både anställda och ledning en specifik jargong som 
utgörs av normer.  

Hur utformas då er specifika organisationskultur? Jo, det har bland annat att göra med vilket typ av 
företag det gäller eftersom arbetsuppgifter skiljer sig mellan företag och detta leder i sin tur att man 
förhåller sig till arbete och kollegor på olika sätt. Utöver detta spelar även geografi en stor roll i 
utformandet av organisationskultur. Ett företag som är belagt i Småland, Sverige kommer förhålla sig 
på ett annorlunda sätt än ett företag i München, Tyskland då Sverige har en annorlunda kultur än 
Tyskland och småländsk kultur kan skilja sig något från kultur i Stockholm. Det är detta och självklart 
människorna i företaget som utgör en organisationskultur. 

Kompetensutvecklingsinsatser kan vara svårt att greppa men för att förtydliga uttrycket kan man säga 
att kompetensutveckling kan ske genom exempelvis utbildning, informationsmöten och att Thomas 
visar Mats hur man utför en arbetsuppgift mer effektivt. De två första exemplen är vad vi kallar 
formell och icke-formell kompetensutveckling. Dessa två utgör uttrycket 
kompetensutvecklingsinsatser då de planeras. Att hjälpa en kollega till att bli bättre på sitt arbete är allt 
som oftast inte planerat av ledningen och kallas därför informell kompetensutveckling. 

Vad är målet med våra frågor? 

När man går in på ett företags hemsida kan man ofta läsa om dess värderingar och kultur som ska 
synas utåt. Detta är ofta nedskrivet på papper och det vet vi redan om. Hur människan upplever 
kulturen inom företaget är inget som syns och vi är därför intresserade av ditt perspektiv på 
organisationskultur. 

Samma sak gäller kompetensutvecklingsinsatser. Målet för en kompetensutvecklingsinsats är ofta 
förkalkylerad och företaget förväntar sig ett resultat av sin investering i tid och pengar. Men det som 
står på pappret kanske inte är det man lär sig? Man kanske lär sig något som inte står med i dessa 
papper? 

Vi är därför intresserade av hur du upplever kompetensutvecklingsinsatser och om detta kan kopplas 
till hur du upplever din organisationskultur. 

 

 

 



 V 

Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

 


