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Sammanfattning 

Denna uppsats utgår från en fallstudie av ett företag som arbetar med IT-distribution. 

Studiens syfte var att genom undersökningar av tre nivåer av kultur kartlägga och undersöka 

vad som kännetecknar företagskulturen. Detta gjordes genom intervjuer med företagets 

ledning, dokumentgranskning och observationer. 

Utifrån denna kartläggning analyserades resultatet utifrån Edgar Scheins tre nivåer 

för kultur. Dessa tre nivåer kan liknas vid en pyramid där grundläggande antaganden utgör 

pyramidens bas, uttalade värderingar befinner sig i mitten av pyramiden och artefakter bildar 

pyramidens topp. Därefter undersöktes det hur företagets kultur kunde relateras till Daniel R. 

Denison och Aneil K. Mishras fyra faktorer som kan kopplas till framgång. Dessa faktorer är 

anpassningsförmåga, mål, engagemang och samstämmighet. Med hjälp av Scheins tre nivåer 

av kultur och Denison och Mishras framgångsfaktorer analyserades även vad i 

företagskulturen som kunde anses främja eller motverka framgång. 

Den kvalitativa studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

sex personer ur företagets ledning. Resultatet av studien visar att företaget kännetecknas av en 

hög hastighet i allt de gör men även att en splittring är tydlig mellan företagets olika delar. 

Denna splittring har sin grund i företagets ledarskap och en otydlighet i detta. Det blir även 

tydligt hur viktig en organisations ledare är som kulturbärare. Dessutom tydliggörs att 

företaget både har styrkor och svagheter kopplade till dess företagskultur och de möjligheter 

att uppnå framgång denna kan bidra till. Företaget har på vissa områden en mycket god 

förmåga till anpassning. Trots detta fanns brister inom andra, till anpassning relaterade 

områden och även inom de övriga faktorerna. Om uppmärksamhet riktades mot dessa brister 

skulle företaget förbättra sina möjligheter att anpassa sig och stärka sin position i samband 

med snabba svängningar på marknaden. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Företagsklimatet idag ser annorlunda ut än vad det tidigare gjort.  En ökad 

globalisering och därmed ökad konkurrens sätter press på företag på ett annat sätt än tidigare. 

Det är inte längre fullt så enkelt att erbjuda en unik produkt och att särskilja sig från 

konkurrenterna. Det är inte heller bara produkter som är lätta att duplicera.  I den slutrapport 

som publicerades i samband med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins projekt 

”Framgångrika Friska Företag – 3F” konstaterades att även sådant som strategier och 

organisationsstrukturer i många fall ser snarlika eller till och med identiska ut (Stattin 2009, 

s.17)  

Det bör ses som ledningens roll att agera utifrån företagets och de anställdas bästa 

och därför ta vara på varje möjlighet att stärka sin position på marknaden. Företagen måste 

därför se över sin verksamhet och analysera på vilket sätt de kan få ett avgörande försprång 

över sina konkurrenter. Dessa fördelar är dock ofta mycket abstrakta och kan vara svåra att 

konkretisera. En god affärsplan eller vision kan vara det som skiljer ett framgångsrikt företag 

från mängden. Ett företag kan även öka sin effektivitet och produktivitet genom sin 

företagskultur, vilken i slutänden kan påverka organisationens framgång. I den tidigare 

nämnda 3F rapporten konstaterades även att ett värdeskapande personalarbete vilket 

påverkade företagskulturen kunde fungera för att öka konkurrenskraftigheten (Stattin 2009, 

s.10). Ett värdeskapande personalarbete innebär att de anställda ses som en resurs som tillför 

något utöver bara arbetskraft och används för att stärka det egna varumärket (Nilsson 2009). 

Att inte ta hänsyn till den företagskultur som råder inom ett företag har visat sig 

kunna ge stora konsekvenser. ”Det sitter i väggarna” är ett vedertaget uttryck när man talar 

om företagskultur, det handlar om outtalade förhållningsregler, hierarkier och grupperingar. 

Att tala om att ”det sitter i väggarna” är att göra företagskultur till någonting oföränderligt och 

konstant. Det som sitter i väggarna är närmast omöjligt att bli av med om man inte river 

väggarna hävdar Christina Zaar i tidningen Dagens Nyheter (1993).  

Men företagskultur sitter inte i väggarna, företagskulturen bärs upp av individerna i 

organisationen. På Stockholms handelskammares hemsida skriver Emelie Robertsson om 

faran med att ignorera företagskulturen. Det är individerna i organisationen som ger uttryck 

för kulturen och för den vidare till nya medlemmar. Företag kan skriva ned mål och 

värderingar för organisationen, men företagskulturen är ingenting man kan skriva ned eller 
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kopiera. Stora omorganiseringar påverkar individerna i organisationen och därmed även 

företagskulturen. Därför är det viktigt att ledningen är medveten om den och arbetar aktivt 

med att vårda och bekräfta kulturen. Det finns mycket att vinna på att ha en bra 

företagskultur. Är den positiv och enad kan den vara ett väldigt starkt konkurrensmedel. Det 

är därför av stor vikt att ledningen arbetar med att stärka denna. När marknaden är stormig är 

det viktigt att medarbetarna bekräftar företagets handlingar annars är risken stor att tvivel 

uppstår bland dem (Robertsson 2008). 

Företagskulturen kan därmed bli ett verktyg och styrmedel genom vilket både 

företagets framgång och de anställdas vardag påverkas. 

1.2. Företaget 

Företaget som undersökts är Tech Data som är en av världens största distributörer av 

IT-produkter och programvaror. Tech Data grundades i Clearwater i Florida, USA, 1974 och 

är idag den ledande IT-distributören på den svenska marknaden. Företaget är noterat på 

Nasdaq-börsen och omsatte 2010 ca 24,4 miljarder USD. På den nordiska marknaden 

omsätter företaget ca 14 miljarder kronor. Företaget har, i Sverige, ca 235 medarbetare som är 

placerade på det nordiska huvudkontoret i Spånga, norr om Stockholm(Anon nd).  

Företaget har i samband med en rad uppköp och sammanslagningar vid ett flertal 

tillfällen förändrat sin struktur. Detta skedde till exempel i samband med att Tech Data 2008 

gick samman med Scribona. Det innebar bland annat att en rad anställda gick från att arbeta 

på Scribona till Tech Data.  

I skrivande stund pågår en omorganisation och ett arbete med att utforma mål och 

visioner för den svenska organisationen. I detta ingår även ett arbete med företagets 

värderingar, men mycket är fortfarande i sin linda. När arbetet med den här uppsatsen 

inleddes hade Tech Data precis genomfört vissa organisationsförändringar vilka bland annat 

inneburit att tre nya ledningsposter införts. 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga företagskulturen inom en organisation 

som själv upplever sig som splittrad. Det är i första hand ledningen och dess agerande som 

undersöks och analyseras för att ta reda på vad som, i den kultur som råder, kan främja eller 

hämma framgång. 
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1.4. Frågeställningar 

Följande frågeställningar avser uppsatsen besvara med avstamp i syftet, tidigare 

forskning och teori. 

 

Vad kännetecknar kulturen på det studerade företaget? 

I denna frågeställning kommer tyngdpunkten ligga på att beskriva den företagskultur 

som råder på Tech Data. 

 

Vilka styrkor och svagheter kopplat till möjlig framgång finns i den rådande 

företagskulturen? 

Denna frågeställning besvarar i vilka faktorer företagets fördelar och brister ligger. 

1.5. Avgränsningar  

Det empiriska materialet i uppsatsen kommer enbart från Sverigekontoret av 

företaget Tech Data och kan därför inte appliceras på hela företaget med alla dess 

internationella delar. Detta då dessa även påverkas av skiftande lokala kulturella faktorer. 

Uppsatsen har även ett ledningsperspektiv vilket bland annat uttrycker sig i att det endast är 

personer i ledningsställning som har blivit intervjuade.  

1.6. Uppsatsens disposition 

I uppsatsens inledning är avsikten att beskriva det större sammanhang som det 

studerade företaget verkar i vilket kan tänkas påverka dess vardag.  Detta avsnitt mynnar ut i 

uppsatsens syfte och konkreta frågeställningar. Efter detta inledande kapitel som tydliggör 

behovet av studien presenteras den teori och tidigare forskning som befunnits relevant för 

uppsatsen. En beskrivning av den metod som använts följer därefter med en presentation av 

de tankegångar och val som påverkat arbetet. I den efterföljande resultatdelen presenteras det 

insamlade materialet från intervjuer, dokumentgranskning och observation. I det avslutande 

kapitlet diskuteras detta material utifrån tidigare forskning och teori. I det avslutande kapitlet 

besvaras även uppsatsens frågeställningar och avslutas därefter med en reflektion över vilken 

betydelse detta kan ha för framtiden. 
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2. Teori och tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras den teori och forskning som ligger till grund för 

undersökningen och uppsatsen. För att ge en bild av ämnet presenteras inledningsvis en 

förklaring av organisationskultur och olika aspekter och synsätt på detta. Detta följs även av 

en beskrivning av hur kultur kan användas för att bidra till framgång. Slutligen presenteras 

kultur i förhållande till ledarskap. Denna teori och forskning kommer att ligga till grund för 

analys av det insamlade materialet, samt användas för den slutliga diskussionen. 

2.1. Organisationskultur 
Organisationskultur är ett mycket omskrivet område där många olika men ändå 

snarlika definitioner ges. För vidare studier av organisationskultur krävs dock att en av alla 

dessa definitioner väljs. Edgar Scheins tankar och tolkningar av kultur förekommer på ett eller 

annat sätt i en stor del av den litteratur som gåtts igenom och därför anser vi den vara relevant. 

Uppsatsen utgår därför ifrån denna breda definition av organisationskultur som lyder: 

 

The culture of a group can now be defined as a pattern of shared 

basic assumptions learned by a group as it solved its problems of 

external adaptation and internal integration, which has worked well 

enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new 

members as the correct way to perceive, think and feel in relation to 

those problems (Schein 2010, s.18). 

 

Mats Alvesson menar i sin tur att kultur kan ses som ett system av meningar och 

symboler som påverkar social interaktion inom en organisation. Kulturen ger därmed ramen 

för åsikter och värderingar genom vilka individer definierar sin omgivning och uttrycker sina 

känslor. Alvesson menar dessutom att kultur inte bara existerar i människors sinnen utan finns 

någonstans mellan deltagarna och att symboler och mening uttrycks både genom till exempel 

agerande och tryckt material. Inom kulturen är det den mening deltagarna ger ett objekt som 

är av intresse, alltså hur olika saker tolkas. Symboler är objekt så som handlingar, ord eller 

fysiska ting som uttrycker någon djupare mening vilken hålls av en grupp (2002, s.4). I den 

tidigare forskning som har studerats, används både termerna organisationskultur och 

företagskultur varierat. I denna uppsats kommer båda uttryck att användas med samma 

betydelse.  

Hugh Willmott riktar dock även kritik mot företagskultur och konstaterar i artikeln 

Strength is Ignorance; Slavery is Freedom: Managing Culture in Modern Organizations att 

det finns en rad moraliska och etiska aspekter av användande av kulturen som styrmedel. Han 
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menar att den i stor utsträckning används som ett medel för tvång och kontroll då den agerar 

för att knyta den anställdes medvetna och omedvetna närmre organisationen. Detta sker 

genom att skapa olika organisationskulturella program som i slutändan gör att den anställde 

ser företagets framgång som lika med den individuella framgången. Företagskulturen blir till 

slut det som bestämmer vad och hur medarbetarna ska känna inför det som produceras (1993, 

s.522).  

Vilken utgångspunkt de än har är författarna överens om att det inte går att undvika 

den inverkan kulturen har på företag och organisationer på ett eller annat sätt (Alvesson 2002, 

s.1), (Schein 2010, s.8), (Bang 1999, s.82), (Willmott 1993, s.517). 

2.2. Kulturella fördelar och nackdelar 
Daniel R. Denison och Aneil K. Mishra har i artikeln Toward a Theory of 

Organizational Culture and Effectiveness identifierat fyra framgångsfaktorer i 

organisationskultur som har påvisats ha ett samband med effektivitet i organisationen. Dessa  

faktorer är engagemang (involvement), samstämmighet (consistency), anpassningsförmåga 

(adaptability) och mål (mission).  

Engagemang definieras av Denison och Mishra som medarbetarnas känsla av 

solidaritet med organisationen, chefer och kollegor. En hög grad av engagemang främjar en 

stark känsla av gemenskap hos medarbetarna i organisationen och stärker medarbetarna i 

deras ansvarskänsla och åtaganden i att nå företagets mål (1995, s.214). Framgångsfaktorn 

samstämmighet visar på organisationens grad av integrering. En hög grad av samstämmighet 

innebär att medarbetarna konsekvent följer ledningens uppsatta riktlinjer för arbetet. Nästa 

framgångsfaktor anpassningsförmåga och förmåga till inre förändring som svar på yttre 

omständigheter är en kulturell egenskap som är positivt relaterad till effektiviteten. En studie 

av Roland Calori och Philippe Sarnin visar att företag som värderar anpassning sannolikt 

håller ambitiösa mål, prioriterar kunder och är villiga att prova nya idéer (1991, s.66). Den 

sista framgångsfaktorn är mål, vilket författarna definierar som organisationens inställning till 

framtiden. Denna omfattar företagets mål och visioner, men även tillvägagångssättet för att nå 

organisationens målbild. 

Det finns dock många motstridigheter i framgångsfaktorerna. Ett väl integrerat 

system med hög samstämmighet är ofta svårt att ändra på. Mycket anpassningsbara system 

kan å andra sidan vara mindre benägna att uppnå en hög effektivitet eller ett gemensamt syfte 

(Denison & Mishra 1995, s.216). Resultatet av Denison och Mishras studie visar dock tydligt 

att kulturen kan ha en inverkan på effektiviteten. Trots att det finns en del motsättningar 
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mellan framgångsfaktorerna visar ändå resultatet på att var och en av de fyra faktorerna hade 

signifikant positivt samband med organisatorisk effektivitet. Dessa resultat stödjer de 

grundläggande förutsättningarna för många kulturforskare: Att kultur i organisationer har ett 

viktigt inflytande på effektiviteten (Denison & Mishra 1995, s.220). 

För att belysa kontrasten 

mellan intern integration och yttre 

anpassning och kontrasten mellan 

förändring och stabilitet är faktorerna 

som leder till framgång integrerade i 

ett ramverk. Intern integration berör 

hur befäst och likriktad 

organisationskulturen är hos 

medlemmarna medan yttre 

anpassning handlar om hur 

funktionell den är i förhållande till 

den värld organisationen verkar i. Denna kontrast illustreras i figur 1 vilken är en översättning 

av Denison och Mishras modell (1995, s.216). Engagemang och anpassningsförmåga är 

egenskaper relaterade till en organisations förmåga att förändra, samtidigt som 

samstämmighet och mål är mer benägna att bidra till organisationens förmåga att förbli stabila 

och förutsägbara över tiden. Engagemang och samstämmighet ger goda förutsättningar för 

intern integration medan anpassningsförmåga och mål främjar den yttre anpassningen. 

Kulturen utvecklas samtidigt som organisationen lär sig att hantera den dubbla problematiken 

i intern integration och yttre anpassning (Schein 1990, s.111). Väl inarbetade arbetsätt är ofta 

mycket svåra att förändra, och organisationer som har en hög grad av anpassningsförmåga 

uppnår sällan samma effektivitet som är förknippat med samstämmighet. På ett liknande sätt 

kan framgångsfaktorerna mål och engagemang vara svåra att förena. Riktningar för 

organisationen som fastställs av organisationens mål kan hämma engagemanget hos vissa 

medlemmar. Något som många organisationer lär sig är att engagemang inte nödvändigtvis 

kommer automatiskt när nya mål och visioner fastställs. På samma sätt behöver inte en hög 

grad av engagemang vara synonymt med ett tydligt fastställt mål eller riktning.  

Henning Bang diskuterar i sin bok Organisationskultur huruvida det går att tala om 

bra eller dåliga organisationskulturer och menar att det är meningslöst att tala om dem i dessa 

termer. En kultur är enligt Bang istället bra eller dålig i förhållande till något. Det kan vara att 

nå upp till organisationens mål, ökad trivsel eller inlärningsmöjligheter (1999, s.117). På 

Figur 1 Ramverk  



 

7 

 

Artefakter 

Uttalade värderingar 
och normer 

Grundläggande 
antaganden 

samma sätt som Denison och Mishra resonerar, menar även Bang att marknaden som 

organisationen verkar på också styr om organisationskulturen är “bra” eller “dålig”. På en 

stabil marknad utan väsentlig konkurrens passar det bra med en byråkratisk 

organisationskultur, vilket inte fungerar på en dynamisk marknad med snabba förändringar 

och hög konkurrens. Bang talar därför om funktionella och dysfunktionella kulturer. Detta för 

att markera att kulturen kan vara mer eller mindre lämpad för organisationen i förhållande till 

dess målsättning och miljö. Det är innehållet i kulturen som bestämmer om den bidrar till 

organisationens effektivitet. Om alla medlemmar i kulturen drar åt samma håll är en kultur, 

utifrån ett organisationsperspektiv, effektiv (1999, s.117).  

Det finns dock både positiva och negativa aspekter av en stark kultur. Irving L. Janis 

beskriver fenomenet groupthink som en fara som kan uppstå i starka kulturer. När grupper är 

tätt sammansvetsade kan det hända att medlemmarna accepterar ledares och andra 

medlemmars idéer och värderingar utan att kritiskt ifrågasätta (1989, s.244). En stark kultur 

kan därmed begränsas av en alltför stark “vi- känsla” som gör det svårt för medlemmar att 

avvika och ser främmande grupper som ett hot (Bang 1999, s.118). 

En annan fara med en stark kultur är om organisationen blir mer intresserad av att 

upprätthålla sin egen kultur än att producera ekonomiska resultat. Enhetliga kulturer som har 

existerat länge och som har en hög grad av institutionalisering är ofta mycket 

motståndskraftiga mot förändring (Bang 1999, s.121). Fördelen med en stark kultur är dock 

att medlemmarna vet vilka förhållningsregler, värderingar, uppfattningar och preferenser som 

finns i organisationen. Starka kulturer är också förknippade med lojalitet och engagemang 

mot organisationen. Genom att klargöra vilka faktorer som främjar flexibilitet och 

inlärningsförmåga kan organisationen institutionalisera dessa faktorer i kulturen (Bang 1999, 

s.122). 

2.3. Organisationskulturella nivåer 
 

Tech Data har studerats utifrån Scheins tre nivåer av kultur: artefakter, 

uttalade värderingar och grundläggande, underliggande antaganden. Dessa 

sträcker sig från det synliga och uppenbara till det djupare, underförstådda. 

Detta illustreras i figur 2 som konstruerats med inspiration från Scheins 

tankar och kulturella nivåer. Nivåerna kan liknas vid en pyramid där 

grundläggande antaganden bildar basen och artefakter toppen. 

Figur 2 Tre nivåer av kultur 
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Grundläggande, underliggande antaganden 

Schein menar att ett agerande som vid upprepade tillfällen visar sig vara fördelaktigt 

till slut blir taget för givet. Det som sågs som en hypotes eller ett antagande blir då istället en 

självklarhet. Det är dessa underliggande antaganden som därmed omedvetet vägleder arbetet 

(2010, s.27f). För att förändra sådana antaganden krävs enligt Schein att kulturen ses över och 

att en förändring av något som är mycket djupt rotat sker. Även om dessa antaganden kanske 

inte är bra eller produktiva är det vanligare att förneka och förtränga detta för att slippa den 

känslomässiga omvälvning som en sådan förändring skulle innebära. Schein menar att vi 

istället väljer att hålla oss till andra som delar samma, om än falska, bild av vad som är 

effektivt. Detta gör oss mer bekväma, eftersom våra antaganden inte utmanas (2010, s.28f).  

Dessa grundläggande, underliggande antaganden måste förstås och klargöras för att 

förklara de övriga nivåerna. Genom att skapa underförstådda och enhetliga regler som alla i 

företaget konsekvent arbetar efter, skapas enligt Denison och Mishra samstämmighet.  

Företag kan genom att utveckla ett företagsspecifikt sätt att utföra arbete på lättare koordinera 

och kontrollera sina anställda. Det blir allt vanligare att företag använder sig av specifika sätt 

att organisera och utföra arbete på och detta karaktäriseras av en stark kultur (1995, s.214). 

Samstämmighet har den positiva konsekvensen att det förenklar integration och samordning. 

Samtidigt är det dessa mycket enhetliga organisationskulturer som är de svåraste att förändra.  

Uttalade värderingar 

I denna nivå inkluderar Schein mål, visioner, värderingar, ideologier och normer 

(2010, s.27). Detta är dock inte bara värderingar och normer som någon uttryckt och som 

därför fått validitet. Det krävs även att andra anslutit sig till dem och de visat sig fungera för 

att de ska bli en gemensam värdering. Schein menar att det dock finns sådant som inte kan 

valideras genom att testas, så som mål. Dessa får istället sin validering genom konsensus 

(2010, s.25f). Om alla ansluter sig och eftersträvar samma mål får de sin styrka. Dessa 

uttryckta och accepterade “regler” får därefter en moralisk och normativ funktion som leder 

medarbetarna i viktiga situationer och även vid inskolning av nya medarbetare (2010, s.27). 

Det är dock möjligt att de värderingar som uttryckts och som de anställda anslutit sig 

till inte stämmer med det som upplevs som effektivt. Schein menar att det då reflekterar något 

som är ett önskat handlande men som inte är det sätt man faktiskt agerar på. Det är alltså 

viktigt att organisationen reflekterar över vad man kommunicerar och hur man faktiskt agerar 

(2010, s.27). Scheins andra nivå kan kopplas till framgångsfaktorn mål i Denison och Mishras 

modell. Begreppet mål syftar till de uppsatta målen, strategiska besluten och visionerna inom 
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organisationen men också till tillvägagångssättet för att nå målen. Ett gemensamt mål fyller 

två funktioner. För det första ger de arbetet i organisationen ett syfte och mening. För det 

andra definierar mål lämpliga åtgärder för organisationen och dess medarbetare. Båda dessa 

faktorer exemplifierar centrala värden i en organisation (Denison & Mishra 1995, s.216). 

Artefakter 

Den mest synliga nivån av organisationskultur är artefakter. Denna nivå inkluderar 

allt det som kan ses, höras och kännas så som arkitektur, språk, produkter, kläder, sätt att bete 

sig, samt myter och berättelser (Schein 2010, s.23). Viktigt är dock att påpeka att dessa 

artefakter enligt Schein inte på egen hand kan beskriva kultur utan att de endast är uttryck för 

de underliggande antagandena. Därför måste artefakterna utvärderas i förhållande till de två 

andra nivåerna av kultur för att kunna tolkas (2010, s.32). 

2.4. Företagskultur som ett verktyg för framgång 

Jeffrey Pfeffer och John Veiga menar i artikeln, Putting people first for 

organizational success, att en investering i de anställda har en direkt effekt på vinster. De 

menar att det inte är genom nedskärningar och outsourcing som ekonomiska förbättringar bör 

göras. Det är istället genom att satsa på de anställda och därigenom kulturen som de största 

vinsterna kan göras (1999, s.37). En sådan investering av tid eller resurser påverkar kulturen 

på företaget vilket i sin tur har en effekt på vinsten. Pfeffer och Veiga hänvisar till en studie 

av företag i USA som visar på en tydlig koppling mellan HR satsningar och ökade vinster. De 

hävdar även att detta samband inte enbart gäller för amerikanska företag utan även kan 

appliceras på europeiska organisationer (1999, s.39). 

I Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage? 

har Jay B. Barney granskat relationen mellan organisationskultur och överlägsna finansiella 

fördelar som bibehålls över tid. Han konstaterar att det faktiskt är möjligt att genom företagets 

kultur uppnå sådana. Barney anser att det är ett kulturellt engagemang som till viss del gjort 

att företag som IBM, Hewlett- Packard, Proctor and Gamble, och McDonald's under lång tid 

åtnjutit stora framgångar (1986, s.656). Han identifierar en rad viktiga komponenter för att 

uppnå dessa fördelar så som att kulturen stämmer överens med det företaget vill uppnå. 

Företaget måste även arbeta utifrån ett sätt som stämmer överens med dess kultur. För att en 

kultur ska kunna ses som något som bidrar till en bibehållen, överlägsen finansiell prestation 

krävs enligt Barney att den på något sätt tillför något av finansiell värde till företaget. Den bör 

även göra att de anställda agerar på ett sätt som skapar ett värde för företaget. Han menar 

slutligen att kulturen bör skilja sig från den i andra företag och inte heller gå att imitera (1986, 
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s.659ff). Kritik kan dock riktas mot Barneys artikel då den är från 1986 men detta kan även 

ses som dess styrka då till exempel de företag som nämns i artikeln fortfarande upplever stora 

ekonomiska framgångar. Detta kan anses ge författarens syn på saken ytterligare trovärdighet. 

George G. Gordon och Nancy DiTomaso undersöker i artikeln Predicting corporate 

performance from organizational culture, relationer mellan kulturstyrka och företagens 

prestanda. Resultaten tyder på att en stark kultur, oavsett innehåll, är förknippat med bättre 

prestanda. Studien som Gordon och DiTomaso genomfört stödjer teorin om att en stark kultur 

kan förutsäga något om företagets framtida prestation. Liksom Denison och Mishra fann 

Gordon och DiTomaso att samstämmighet är ett tecken på att organisationen är väl 

koordinerad och presterar bra i ett kortsiktigt perspektiv. De fann dock att dessa företag kan 

lida en brist på förmåga att anpassa sig till omvärldens variationer. Däremot fann Gordon och 

DiTomaso att även organisationer med hög anpassningsförmåga och låg stabilitet presterar väl 

på kort sikt. Därmed konstaterar de att både en stark kultur i fråga om samstämmighet och en 

kultur med hög anpassningsförmåga kommer att skapa bra resultat, men att en kombination av 

de båda är bäst (1992, s.794). 

Vi kan anta att om ledningen har en konsekvent syn på företagets beteende bör de ha 

en gemensam inriktning i givna situationer. Till exempel, om "åtgärder" värderas högt i 

företaget, då man kan förvänta sig att företaget agerar snabbt när nya möjligheter uppenbaras. 

Detta beteende kan göra att företaget presterar bra om kostnaderna för uteblivna åtgärder är 

större än potentiella förluster från ogenomtänkta åtgärder. Naturligtvis kan också alltför 

förhastade beslut leda till högre kostnader och därmed lägre prestanda när mer försiktighet är 

befogad för beslut på högre nivå. Vilket beteende som är mest konsekvent med god prestanda 

antar Gordon och DiTomaso beror på olika egenskaper hos företaget och dess bransch (1992, 

s.795). 

Det viktigaste för organisationens produktivitet enligt Gordon och DiTomaso är i 

vilken utsträckning företagets ledning gör samma avvägningar och agerar på liknande sätt i 

liknande situationer. Ett konsekvent handlingssätt från ledningen visar att företaget har valt en 

politik för sitt handlande. Om ledningen tar ställning till huruvida det är bättre att agera snabbt 

om möjligheter uppenbarar sig eller försiktigt för att undvika risker, och handlar därefter, kan 

effektiviteten i organisationen öka. Ett företag där enskilda chefer agerar enligt sina egna 

preferenser snarare än enligt företagsgemensamma mönster kan leda till att företaget missar 

viktiga möjligheter eller tar förhastade beslut (1992, s.795). 
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2.5. Kultur och ledarskap 
För att kunna studera hur ledare påverkar kultur är det intressant att definiera vår syn 

på vad ledarskap och en ledare är. Det finns en rad olika definitioner i litteraturen, troligtvis 

på grund av de många olika roller en ledare har. Då uppsatsen har ett kulturperspektiv passar 

den Gary Yukl använder sig av i artikeln Managerial Leadership: A Review of Theory and 

Research. Denna definition anses även ligga närmst vår syn på ledarskap:  

 

…to include influencing task objectives and strategies, influencing 

commitment and compliance in task behavior to achieve these 

objectives, influencing group maintenance and identification, and 

influencing the culture of an organization (Yukl 1989, s.253). 

 

Schein menar att det är viktigt för hela organisationer, men än mer viktigt för dess 

ledare, att vara medvetna om organisationens kultur. Om detta förbises finns det en risk att 

kulturen styr ledarna snarare än tvärt om. Det är organisationens grundare och ledare som 

skapar kulturen genom att bland annat välja dess medlemmar, avgöra passande mål och skapa 

miljön de agerar i. Genom detta väljer de därmed vilka grundläggande antaganden som 

kommer att vägleda organisationen (2010, s.219). Grupper som har hög omsättning av 

medlemmar eller ledare kan sakna delade djupare antaganden vilket alltså skulle leda till en 

svagare kultur. Även Jørgen F. Bakka skriver om ledaren och ledarstilens betydelse för 

kulturen och menar att den högsta ledningen är avgörande för kulturen som råder i 

organisationen. Ledningen fördelar resurserna i företaget och understöder kulturen med hjälp 

av olika belöningssystem i form av exempelvis lön, utvecklings- och karriärmöjligheter 

(2001, s.126). 

2.6. Ledare som kulturbärare 
Strukturer, arkitektur, ritualer, historier och formella ställningstaganden är faktorer 

som förstärker kulturen och när en kultur har tagit form och stabiliserats blir ledarskapet 

förbestämt. Med andra ord skapar kulturen sina egna ledare (Schein 2010, s.250). Schein 

hävdar dessutom att ledarna är de viktigaste kulturskaparna i organisationer då det är de som 

har mest makt att prägla organisationen med sina värderingar och verklighetsdefinitioner. 

Schein har definierat sex kanaler genom vilka ledningen påverkar organisationskulturen 

(2010, s.237): 

 Det ledare riktar uppmärksamhet mot, mäter och kontrollerar 

Den mest effektiva metoden för ledare att kommunicera vad de tror på är genom att 

systematiskt mäta, kontrollera, belöna och ägna sin uppmärksamhet åt de värderingar och 
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antaganden som de tror på. Om ledare är medvetna och konsekventa i vad de riktar sin 

uppmärksamhet mot skapar de ett effektivt sätt att kommunicera. Om ledare däremot inte är 

medvetna om vad de kommunicerar eller om de är inkonsekventa med vad de ägnar sin 

uppmärksamhet mot, kommer medarbetarna att ägna mycket tid åt att försöka lista ut vad som 

intresserar ledaren (Schein 2010, s.237). 

 Ledarnas reaktioner på kritiska incidenter och kriser inom organisationen  

När en organisation ställs inför en kris kommer ledningens uppförande och hantering 

av krisen avslöja underliggande antaganden och skapa nya normer, värderingar och 

arbetsprocesser. Medlemmar i en organisation kan känna ett starkt emotionellt engagemang i 

organisationen under en kris vilket kan bidra till att kulturen omformas och överförs till 

medlemmarna (Schein 2010, s.243). 

 Hur ledare fördelar resurser 

Hur budgeten är skapad i en organisation avslöjar också ledarens antaganden och 

värderingar. En lednings ekonomiska beslut har inverkan på organisationens mål och 

möjligheter att uppfylla dem (Schein 2010, s.245). 

 Medveten rollförebild, vägledning och träning 

Ledarnas synliga beteende har stor inverkan på vad de kommunicerar till andra 

medlemmar i organisationen. De sänder ut signaler om dess antaganden och värderingar till 

kollegor, underordnade och speciellt till nykomlingar i organisationen (Schein 2010, s.246). 

 Hur ledare fördelar belöningar och status 

Medlemmarna i en organisation lär sig av erfarenhet vad ledningen värdesätter och 

genom belöning och bestraffning påverkas medlemmarnas beteenden. En organisation kan 

använda sig av både formella och informella belöningssystem. Medlemmarna ser vilka som 

får erkännanden, kritik och löneförhöjningar, men de ser även vad de människorna som får 

erkännanden gör för att förtjäna detta. Det är vad som faktiskt sker i handling som påverkar 

medlemmarnas beteenden och inte vad ledarna förmanar sina underordnade (Schein 2010, 

s.247). 

 Kriterier för rekrytering och urval, befordran, pensionering och avsked  

En väldigt subtil men ändå stark metod för ledare att föra vidare, befästa och 

vidmakthålla kulturen är genom rekrytering. Nya medlemmar i organisationen väljs på grund 

av att de har liknande värderingar och grundläggande antaganden som ledaren och resten av 

organisationen besitter. Urvalsprocessen sker till viss del undermedvetet då ledare tenderar att 
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uppskatta människor som liknar nuvarande medlemmar i organisationen. Ledarens 

värderingar och kriterier yttrar sig även vid befordring och avsked (Schein 2010, s.249). 

2.7. Teoretisk referensram 

Med hjälp av Scheins tre nivåer av kultur och Denison och Mishras fyra 

framgångsfaktorer skapas en modell för studier och analys av företagskultur. Det som kan 

tydas inom de fyra faktorerna bör återfinnas i samtliga nivåer för att bli en stark och effektiv 

del av kulturen. De bör även vara anpassade till företagets behov i förhållande till omvärlden. 

I figur 3 visas den tabell som kommer att ligga till grund för uppsatsens slutliga diskussion. 

Tabellen är baserad på en kombination av de två teorierna. 

 

Tabell 1 Modell för analys av företagskultur 

 

Det som återfinns på raderna med faktorer bör återkomma i en liknande skepnader i 

samtliga kolumner. Till exempel bör det som gäller för anpassning vara liknande i kolumnen 

grundläggande antaganden, uttalade värderingar respektive artefakter. Detta för att de 

grundläggande antagandena ska vara det som de anställda verkligen arbetar efter, det som 

ledningen visar ut mot organisationen liksom det som är synligt för omvärlden. 

2.8. Sammanfattning av tidigare forskning och teori 

Avsnittet klargör att kultur är något som, på gott och ont, genomsyrar företag och 

organisationer. Företagskultur kan ses som något som på flera nivåer påverkar anställda och 

deras relationer och vardag. Den kan även relateras till företags möjligheter att uppnå 

framgång och härstammar ursprungligen från ledningen. Baserat på delar av den tidigare 

forskningen och teorin har en modell för analys skapats. Detta bildar grunden till 

undersökningen. 

 Grundläggande 

antaganden 

Uttalade 

värderingar 

Artefakter 

Anpassning    

Mål    

Engagemang    

Samstämmighet    
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3. Metod 
I följande kapitel redogörs för den metod som använts vid studien av Tech Data och 

vid analysen av resultatet. Även de praktiska och etiska ställningstaganden som gjorts under 

arbetets gång presenteras. 

3.1. Inledande arbete 

I början av höstterminen 2011 upprättades kontakten med Tech Data genom en 

bekant som är anställd på företaget. Via denna person skapades även en kontakt med en 

anställd i ledande ställning på företaget som var intresserad av någon form av studie av 

företagskulturen. I samband med ett inledande möte beslutades det gemensamt om ett område 

som skulle studeras. Det blev klart att resultatet av arbetet inte skulle vara en konkret plan för 

hur företaget skulle kunna påverka kulturen utan en kartläggning av hur kulturen ser ut och 

därigenom belysa olika styrkor och svagheter. Det stod därmed även klart att avsikten inte var 

att ”avslöja” eller ”peka ut” någon syndabock utan att det istället var att på något sätt hjälpa 

företaget. Detta är viktigt för att få de anställdas stöd och samarbete i undersökningen (Schein 

2010, s.185). 

När arbetet med uppsatsen väl skulle ta vid hölls ytterligare ett möte med vår kontakt 

på Tech Data. Under detta möte valdes i samråd med kontaktpersonen den inriktning på 

undersökningen som även blev den slutgiltiga. Därefter arbetades ett antal frågeställningar 

fram vilka reflekterade det företaget var intresserat av att undersöka. 

Därefter söktes tidigare forskning på området och genom denna fann vi Scheins tre 

nivåer av kultur. Dessa valdes som utgångspunkt för genomförandet av undersökningen för att 

skapa en struktur. I samråd med vår kontaktperson beslutades att de personer som ingår i 

ledningen skulle intervjuas.  

3.2. Val av metod 

För att kartlägga den rådande företagskulturen på Tech Data utfördes en kvalitativ 

fallstudie på företaget. Denna undersökningsform passar bra då avsikten inte var att testa en 

hypotes utan snarare att få insikt och tolka kulturen. Sharan Merriam menar också att 

fallstudier passar i situationer där variablerna är svåra att skilja från kontexten vilket var fallet 

vid denna kulturstudie (1994, s.25).  

Merriam menar även att ett generellt problem först identifieras och därefter 

avgränsas det som faktiskt ska studeras (1994, s.58). I och med denna uppsats identifierades 

kulturen som det generella problemområdet. Vår kontakt på företaget presenterade ett mycket 

brett och allmänt problem och en önskan om någon form av undersökning. Därefter 
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beslutades att ledningen på Tech Data skulle vara det som faktiskt studerades, eller som 

Merriam kallar det, det avgränsade system som skulle ingå i studien (1994, s.24).  

Det finns ett flertal metoder för att utforska organisationskultur, metodtriangulering 

var mest passande i detta fall. Triangulering innebär att olika metoder kombineras för att 

studera en sak. Kultur är någonting vagt, omedvetet och svårupptäckt och det går därför inte 

att studera organisationskultur med enbart en metod, exempelvis ett frågeformulär (Bang 

1999, s.160). Genom att använda flera vetenskapliga metoder skapas ett bredare perspektiv på 

organisationskulturen. Det blir dessutom enklare att upptäcka fler synvinklar och det blir 

också lättare att avgöra om våra resultat är talande för organisationskulturen snarare än för 

enskilda individer. Triangulering gör det också möjligt att undvika de svagheter och fallgropar 

som kan komma med att använda endast en metod för att undersöka ett fenomen. Därmed 

uppvägs svagheter i en metod av styrkan i en annan metod (Bang 1999, s.161).  

3.3. Urval 

Michael Quinn Patton hävdar att vid kvalitativa fallstudier är icke-sannolikhets urval 

den främsta metoden vilket är den urvalsmetod som användes i studien. Denna metod 

kombinerades dessutom med ett så kallat ändamålsenligt urval vid val av studieobjekt då vi 

ämnade studera informationsrika fall som kunde belysa de problem vi önskade undersöka 

(2002, s.230). 

Tech Data själva önskade att företagets ledningsgrupp skulle intervjuas eftersom man 

upplevde att det var därifrån eventuella problem härstammade. Då intresset låg i att studera 

ledningens grundläggande antaganden, vilka skulle kunna påverka kulturen, ansågs 

intervjuerna kunna avgränsas till dessa personer. Kontaktpersonen på Tech Data 

konsulterades även i samband med valet av de dokument som granskades. De kriterier som 

fastställdes för valet av dokument var att de skulle vara offentliga och finnas tillgängliga för 

hela företaget. Detta för att kunna studera Scheins andra nivå av kultur, uttalade värderingar 

och normer. 

Den tredje och sista delen av studien utgjordes av observationer på Tech Datas 

huvudkontor i Spånga och på en mässa anordnad av företaget. Detta för att undersöka hur de 

olika grundläggande antagandena uttrycktes genom på ytan synliga artefakter. 

3.4. De intervjuade 

Tech Datas ledning består av 9 personer. Dock har bara 7 av dem personalansvar och 

intervjuerna begränsades därmed till dessa. En av dessa sju personer hade inte möjlighet att 

träffa oss vilket gjorde att det slutgiltiga antalet intervjuer blev 6 stycken. Då ledningsgruppen 
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är en begränsad grupp personer skulle en allt för detaljerad skildring av intervjupersonerna 

innebära att deras identitet avslöjades vilket innebär att en mycket enkel beskrivning ges. 

Två kvinnor och fyra män intervjuades. Samtliga hade, som även tidigare framgått, 

en plats i ledningsgruppen och personalansvar över en grupp anställda. Tid som anställd på 

företaget varierade mellan 8 månader och 11år. Då resultatet av intervjuerna redovisas i 

kommande resultatavsnitt kommer intervjupersonerna benämnas Intervjuperson 1- 

Intervjuperson 6. 

3.5. Genomförande  

3.5.1. Intervjuer 

Intervjuerna utfördes på Tech Datas huvudkontor i Spånga i Stockholm mellan den 

25e november och den 7e december. Vid samtliga tillfällen utom ett närvarade endast en 

intervjuare och en person från företaget intervjuades åt gången. Enligt företagets önskan 

begränsades intervjuerna till ledningsgruppen, och detta gör att resultatet inte kan 

generaliseras på hela företaget (Bang 1999, s.165). Detta togs dock i beaktande, och då 

ledningens agerande var det intressanta för uppsatsen var upplägget befogat.  

Intervjuerna tog cirka en timme styck och genomfördes antingen i mötesrum eller på 

den intervjuades kontor. Samtliga intervjuer spelades in vilket deltagarna informerades om 

och gav sitt godkännande till. Inga hinder så som störningar eller avbrott uppstod under någon 

av intervjuerna. En delvis strukturerad intervjuguide användes vilken baserades på de sex 

kanaler genom vilka Schein menar att ledningen påverkar företagskulturen. Frågorna berörde 

även Denison och Mishras fyra framgångsfaktorer. Frågornas exakta formulering och ordning 

beslutades under intervjuernas gång. Detta gjorde att intervjuerna utfördes med en viss 

systematik vilket underlättade den efterföljande analysen. Samtalet blev samtidigt avslappnat 

och kunde anpassas till situationen (Patton 2002, s.349). 

Halvstrukturerade intervjuer har även andra fördelar då de tillåter den intervjuade att 

svara med sina egna ord och formulera sina egna svar. Detta gör det lättare att undersöka den 

rådande organisationskulturen. Flexibilitet att stanna upp och fördjupa en fråga eller ett svar 

är också en av fördelarna med intervjun som metod. Det blir lättare att gå på djupet och 

utforska tvetydigheter i den intervjuades svar (Bang 1999, s.166). En svaghet med 

halvstrukturerade intervjuer är dock att de ser olika ut vid de olika intervjutillfällena och 

därför kan bli svåra att jämföra (Bang 1999, s.165). Detta sågs dock inte som ett problem då 

guiden utgick från samma grund i varje intervju och gav därmed en djupare inblick i kulturen 

genom att belysa den på olika sätt. 
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3.5.2. Dokumentgranskning 

Parallellt med intervjuerna, som skulle ge en inblick i de djupare, grundläggande 

antagandena som bildar basen inom företaget, utfördes dokumentgranskningar. Detta för att 

undersöka ytterligare dimensioner av organisationskulturen på Tech Data. Två olika 

dokument användes i analysen. Det ena var en presentation av företaget i powerpoint form 

och det andra ett dokument som presenterade företagets värdegrund.  

Information söktes vilken kunde visa på företagets olika uttryckta mål och 

värderingar. Dessutom valdes detta material för att få en uppfattning om hur organisationen 

vill framstå inför medarbetare, kunder och andra intressenter. Detta ger kunskap om vad som 

är viktigt för organisationen, inte främst hur verkligheten ser ut (Bang 1999, s.176).  

Även arkivstudier har dock svagheter där den största är att det kan ge en inskränkt 

bild av organisationen. Den information som kommer fram i arkivmaterial är färgad av 

önsketänkande och informationen kan också vara svår att tolka (Bang 1999, s.177). Detta 

ansågs dock vara en viktig del i studien då dessa dokument kan ge en annan bild av det som 

framkommer vid intervjuerna. Det skulle kunna visa på en diskrepans mellan det som är 

officiellt och nedskrivet och det som ledningen faktiskt säger. 

3.5.3. Observation 

Flera mindre observationer utfördes, istället för några få längre observationer, för att 

få en chans att observera kulturen under olika tider på dagen och på olika platser. Vid varje 

kontakt med företaget utfördes observationer av omgivningar och de aktiviteter som pågick. 

Även intervjuerna fick fungera som observationstillfällen. Detta för att får en så månsidig bild 

av Tech Data som möjligt. När en observation görs måste man först ta ställning till vilket 

förhållningssätt forskaren har till organisationen (Bang 1999, s.170). När observationerna 

utfördes stod vi utanför det som skedde och kunde därmed betrakta kulturen utan att påverkas 

av den. Det var således inte en deltagande observation som utfördes, utan vår roll på Tech 

Data var som observatörer.  

Arkitektur, språk, produkter, kläder, sätt att bete sig, och myter och berättelser var de 

delar av organisationskulturen som var av intresse att studera. Då observationerna utfördes 

fanns hela tiden en medvetenhet om att artefakter endast är uttryck för de underliggande 

antagandena. Därför måste artefakterna ses mot det som ligger under ytan för att resultatet ska 

kunna tolkas (Schein 2010, s.32). Genom att göra en observation får vi ta del av kulturen när 

den utspelar sig och får den därmed ofiltrerad (Bang 1999, s.175). 
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3.6. Bearbetning och analys 
 I undersökningen användes så kallad deskriptiv forskning vilket innebär att avsikten 

var att beskriva situationen på det studerade företaget snarare än undersöka orsak och verkan. 

Då det är svårt att urskilja de olika variablerna och forskaren därför inte har möjlighet att 

manipulera dem är detta en passande utgångspunkt (Merriam 1994, s.22). För att få en tydlig 

bild av företagets kultur i förhållande till den möjliga framgång som finns att uppnå 

analyseras materialet utifrån Denison och Mishras fyra framgångsfaktorer engagemang, 

samstämmighet, anpassningsförmåga och mål (Denison & Mishra 1995, s.220). 

3.6.1. Bearbetning av intervjuer 

Inspelningarna från intervjuerna lyssnades igenom och citat som ansågs kunna 

beskriva kulturen utifrån Denison och Mishras fyra framgångsfaktorer plockades ut.  

3.6.2. Bearbetning av dokument 

Materialet lästes först igenom ett antal gånger och genomsöktes efter nyckelord och 

teman som vid ett flertal gånger återkommer i texten och som kan relateras till de fyra 

framgångsfaktorerna. Det som återkom vid ett flertal tillfällen ansågs vara sådant som Tech 

Data lägger stor vikt vid. Detta bör därmed vara talande för kulturen inom företaget.  

3.6.3. Bearbetning av observationsanteckningar 

Arbetet med att analysera det som observerats under besöken på Tech Datas 

huvudkontor utfördes kontinuerligt för att se hur de olika värderingar och antaganden som 

identifierats uttrycks i form av olika artefakter.  

3.7. Metoddiskussion 

3.7.1. Etiska överväganden 

Enligt Merriam blir etiska ställningstaganden aktuella vid två tillfällen i en fallstudie. 

Dels då informationen samlas in, dels då resultatet ska publiceras (1994, s.189). Innan arbetet 

med att samla in material på det studerade företaget vidtog krävdes det alltså att ett antal 

beslut fattades. Vad gäller anonymitet hade företaget själva begärt att undersökningen skulle 

genomföras och hade inte heller några önskningar om anonymitet. De önskade snarare att 

företagets namn skulle användas då resultatet möjligtvis kunde användas i samband med ett 

förändringsprojekt. Därför beslutades att företagets namn utan problem kunde förekomma 

uppsatsen igenom.  

De personer som intervjuades hölls dock anonyma. Det finns ändå en medvetenhet 

om att eftersom ledningsgruppen består av en mycket begränsad grupp människor skulle 
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slutsatser kunna dras om de inblandades identiteter. På grund av detta är beskrivning av de 

intervjuade mycket begränsad. 

3.7.2. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet förknippas med kvantitativ metodologi. Vid en kvalitativ 

studie såsom denna fyller reliabilitet och validitet inte någon funktion. Att kvantitativt försöka 

mäta reliabilitet och validitet vid kvalitativa studier blir enligt Jan Trost en smula löjligt 

(2005, s.113).  

Även om reliabiliteten eller validiteten inte kan mätas är ändå trovärdigheten av stor 

vikt för oss och för Tech Data. Därför har metodtriangulering valts i undersökningen. Detta 

för att öka chanserna att undersöka det som verkligen avses att undersöka (Merriam 1994, 

s.177ff).  

3.7.3. Metodkritik 

Då undersökningen utfördes ur ett ledarperspektiv och på uppdrag av Tech Datas 

ledning är det möjligt att den information som samlas in är det som företaget just anser vara 

av intresse. De som intervjuades är, som tidigare nämnts, endast personer ur ledningen och 

granskade dokument som valts i samråd med en person ur denna ledning. Detta kan skapa en 

risk att bli blind för andra dimensioner och nivåer av problemet som skulle komma till ytan 

om anställda på andra positioner intervjuades. Detta får dock anses ligga utanför ramen av 

denna undersökning.  

4. Resultat 
I denna del av uppsatsen redovisas det studerade materialet. Det är indelat efter 

Scheins tre olika nivåer av kultur och analyseras inom varje nivå utifrån Denison och Mishras 

fyra framgångsfaktorer. Olika nyckelvärderingar relaterade till faktorerna identifieras. 

Nivåerna analyseras inledningsvis separat för att i det efterföljande diskussionsavsnittet 

jämföras med varandra. Därigenom kan ställning tas till om det som identifierats återkommer 

i de olika nivåerna. Inledningsvis analyseras det material som ger en bild av de grundläggande 

antaganden vilka bör vara de djupaste och mest vägledande värderingarna. Därefter redovisas 

resultat från dokumentgranskning och observationer vilka bör representera de övriga två 

nivåerna. 

4.1. Grundläggande antaganden 
Intervjuerna kommer i följande stycke att analyseras utifrån de fyra 

framgångsfaktorerna: anpassning, mål, engagemang och samstämmighet. 
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4.1.1. Intervjuer 

4.1.1.1. Anpassning 

I intervjuerna med Tech Datas ledning tycks den dominerande synen på företaget 

vara att de agerar inom ett område som kännetecknas av extremt hög hastighet.  

Det är ett extremt tempo här, så det är väldigt mycket snabba puckar hela 

tiden.  (Intervjuperson 6) 

Och 

… men Tech Data är otroligt snabba och det är ju på grund av att vi är har 

små marginaler, en business som hela tiden lever på marginalen 

(Intervjuperson 5) 

Snabba förändringar tycks alltså vara en del av vardagen och något ledningen anser 

att de anställda är vana vid. I intervjuerna framkommer även att en förmåga att anpassa sig till 

dessa förändringar är en egenskap som värdesätts. Sådana snabba växlingar i marknaden tycks 

kräva en hög anpassningsförmåga hos de anställda. 

… man måste gilla det. Man byter riktning och man tror att man ska 

någonstans och det finns inte riktigt på Tech Data utan det är bara att 

svänga och go with the flow hela tiden och ändå ska man prestera i det här 

(Intervjuperson 5) 

Och 

… det är väldigt högt i tak. Det är nog kombinationen av man måste vara en viss typ 

av person för att fixa att jobba i det här tempot som det är och då drivs man och 

tycker att det är roligt när det händer saker hela tiden. (Intervjuperson 6) 

De snabba växlingarna tycks till slut göra att de anställda inte längre ens uppfattar 

dem och de blir en naturlig del av vardagen. 

… och väldigt många på Tech Data är “jaja nu kommer en till nu kör vi” 

man har blivit lite blasé till förändringar och ett annat förhållningssätt är att 

man taggar på förändringar och tycker att det är kul. (Intervjuperson 5) 

Denna höga hastighet gör att ett företag som Tech Data bör ha en mycket god 

anpassningsförmåga. Ledningens uppfattning av de anställdas benägenhet och attityd till 

förändring upplevs dock som något splittrad. I kontrast till föregående citat uppgav ett flertal 

av de intervjuade att de upplevde en sorts motsträvighet till förändring och anpassning.  

Ja det är svårt när man har folk som har jobbat med samma sak länge och 

varit i bolaget länge och man får en bild av så här har det alltid varit och så 

här kommer det alltid vara. (Intervjuperson 1) 
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Det tycks alltså vara så att även om kulturen på företaget kännetecknas av en hög 

hastighet och en stor drivkraft framkommer det i intervjuerna en rad faktorer som istället kan 

anses motverka en anpassningsförmåga. Företaget verkar till exempel vara en något 

gammaldags organisation med tanke på dess hierarkier. Detta kan bland annat beskrivas 

genom ett citat av intervjuperson 3, som upplever stora skillnader mellan de anställda och 

ledningen.  

Det är fortfarande ett företag där ledningen har egen garagenivå, egna 

garagefickor, egna rum. (Intervjuperson 3) 

Tech Data tycks dessutom ha en administrativ process som hindrar de anställda från 

att på ett effektivt sätt sköta sitt arbete. En möjlighet att fokusera på de primära uppgifterna 

bör främja effektivitet och ge de anställda en ökad möjlighet att anpassa sig efter skiftande 

förutsättningar.  

Min avdelning tillbringar säkert 30 % av sin tid med administrering trots att 

det finns väldigt mycket folk som ska ta hand om det och det är ett extremt 

problem men ingen vill liksom ta tag i det (Intervjuperson 3) 

Liknande åsikter gällande administration och resursanvändning framkommer i samtal 

med intervjuperson 6. 

Jag kan inte ha en människa som kanske kostar 40 000 kr i månaden som 

lägger ordrar och det måste vi få bort, men de gör det för att ingen annan 

gör det, eller för att det går fortare eller det blir bättre (Intervjuperson 6) 

Företaget verkar inte heller alltid ta vara på den breda kunskap som finns i 

organisationen. Bland annat genom det sätt som företaget rent fysiskt är uppdelat, där delar av 

företaget sitter i ena änden av byggnaden och resten i den andra, fortsätter de anställda vara 

uppdelade och inte umgås med grupper av kollegor. Denna syn på både den fysiska 

uppdelningen och att grupperna inte tar vara på varandra återkommer i fler av samtalen. 

Genom att skapa två avdelningar där den ena främst består av gammalt 

Scribonafolk, då cementerade man ju fast det lite. (Intervjuperson 3) 

Och 

Jag tror att de kunde vara bättre, inte personkemimässigt eller så, utan 

snarare att vi kunde jobba lite mer ihop än vad vi gör och hitta mer 

synergier mellan (Intervjuperson 6) 
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4.1.1.2. Mål 

I förhållande till mål tycks Tech Data ha en något kortsiktig syn. Det de anställda i 

störst utsträckning mäts på är relaterat till försäljning och volym. Det kan bland annat skapa 

svårigheter med att uppnå långsiktiga kontakter med till exempel underleverantörer. Då 

sådana mål relateras till snabb försäljning ses aktiviteter som riktas mot någon form av 

kundvård som slöseri med tid trots att detta i längden kan fungera för en ökad vinst.  

Ringer du 150 samtal på en dag hinner du inte säga så mycket. Bara du mäts 

på att du ringer mycket. (Intervjuperson 3) 

Att det är de kortsiktiga målen som är de inarbetade hos personalen innebär att även 

om Tech Data officiellt har långsiktiga mål är det inte dessa de anställda arbetar efter. Detta 

kan möjligtvis vara kopplat till en ambition att snabbt kunna möta förändringar på 

marknaden. Intervjuperson 5 svarar följande på en fråga om hur förankrade arbetsstrategier 

och mål är hos personalen? 

 

– Inte så mycket, det tror jag inte, men däremot säljmål, men inte de 

långsiktiga fluffiga det är de inte. (Intervjuperson 5) 

Det finns en upplevelse av att förståelsen för de övergripande målen är låg hos 

personalen. Individerna i organisationen har ingen insikt i hur deras arbete bidrar i ett större 

perspektiv. Detta kan vara ett resultat av frånvaron av långsiktiga gemensamma mål.  

Jag tycker att vi har en avsaknad av en tydlig vision som tydligt beskriver för 

varje individ, oavsett var i organisationen man är, alla ska kunna se hur 

man bidrar till det övergripande målet. Där har vi mycket att jobba på. 
(Intervjuperson 2) 

Även senare i samma intervju återkommer liknande tankegångar gällande en brist på 

tydliga mål och visioner. 

Vi har visionen men jag tror inte att folk har fått den beskriven för sig eller 

själva riktigt kan se hur just jag, när jag lyfter telefonen och tar det samtalet, 

hur bidrar jag för att vi ska nå upp till visionen, där vi vill vara helt enkelt 

och det tror jag handlar om brist på information och kontinuitet. 

(Intervjuperson 2) 

Även det faktum att företaget har ett amerikanskt ägande har en inverkan på målen 

och att företagets övergripande målbild stundtals upplevs som splittrad. De upplevs som 

motsägelsefulla och inte alltid förenliga med den nationella kultur som Tech Data verkar i.  
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… jobbar du i Sverige kanske det kan vara svårt att förstå varför man kan 

och inte kan göra vissa saker och varför vi behöver rapportera och så. 

(Intervjuperson 6) 

Även i samtal med intervjuperson 5 framkom en liknande syn på de internationella 

kopplingarna. De tycks efter en tid resultera i en uppgivenhet. 

Direktiv som kommer ifrån höger och vänster som man tycker är helt 

irrelevanta för det som jag gör och det har varit en process från att man har 

taggarna utåt och blir förbannad på det tills man inser att det kommer aldrig 

att ändras utan det är bara att göra. (Intervjuperson 5) 

Det utländska ägandet tycks dock inte alltid ses som ett problem eller hinder. I vissa 

fall sågs det snarare som något positivt, att företaget valde det positiva av de olika 

influensernas kultur. 

… det gör att man kanske inte får med sig hela den amerikanska 

företagskulturen så det är ju en mix av både lokal företagskultur och 

amerikansk och lite europeisk. (Intervjuperson 1) 

4.1.1.3. Engagemang 

Det är svårt att säga någonting om graden av engagemang hos personalen i 

företaget utifrån intervjuer med ledningen. Men gemensamt för alla intervjuer är att de 

beskriver Tech Data som en dynamisk arbetsplats med högt i tak. 

det är ganska högt i tak och folk är glada och prestigelösa, hjälpsamma och 

sen är det ju mycket säljare och det blir ju en viss jargong, en viss 

framåtanda och ”nu kör vi” och så, vilket jag tycker är positivt, mycket 

extroverta människor. (Intervjuperson 5) 

Tech Datas ledning tycks vara mycket medvetna om att det finns faktorer som 

påverkar engagemanget hos de anställda. Det blir bland annat tydligt i merparten av 

intervjuerna att man uppfattar att i en föränderlig miljö krävs det en stark ledare för att uppnå 

effektivitet i organisationen. En rad organisationsförändringar och byten av ledare är något 

som riskerar att skapa brister i en sådan bild av ledare. 

… och sen måste man ha ett väldigt tydligt ledarskap i den här typen av 

organisationer så att man har någon att hänga fast vid (Intervjuperson 5) 

Även om det starka ledarskapet är viktigt vid organisationsförändringar tycks det 

finnas svagheter i ledningen som påverkar engagemanget hos de anställda. Även här återfinns 

den något byråkratiska hierarkin som framkom i intervjun med intervjuperson 3 under 

rubriken Anpassning. Bland annat en upplevelse om att personalen inte vågar ta egna initiativ 
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av rädsla för uppsträckningar från ledningens sida vilket hämmar engagemanget från 

personalen. 

Det är fortfarande ett företag där ledningen har egen garagenivå, egna 

garagefickor, egna rum. (Intervjuperson 3) 

Och 

Vissa saker är toppstyrda och det finns en tanke med det, men jag upplever 

att vi har en organisation som inte vågar fatta egna beslut… får du inte 

möjligheten, förtroendet och den biten så känner du inget engagemang att 

göra det heller… Jag tror att vi har en enorm kraft, kunskap och kompetens 

som vi hämmar. (Intervjuperson 2) 

I flertalet intervjuer framkommer även en syn på att företaget i många situationer inte 

riktigt lever som det lär. Då aktiviteter för att förändra värderingar genomförs är både ledning 

och personal aktiva och engagerade men med tiden svalnar detta engagemang och rinner ut i 

sanden. Ledningen har stor del i detta då uppgiften att skapa långsiktig förändring ligger hos 

dem. 

Vi ska ha integritet, vi ska ha passion för att vinna, vi ska ha ett ägandeskap 

och vad det kan vara för något. Men sen i vår verklighet så glömmer vi 

ibland bort det här i alla fall, jag menar inte att passionen inte finns, men att 

hålla det högt och att i allt vi gör tänka: vänta nu passar det här in med de 

värderingar som vi har eller ska ha? (Intervjuperson 4) 

Intervjuperson 1 beskriver sina intryck som nyanställd på Tech Data. En del av 

upplevelsen tycks även relaterad till att företaget inte tycks arbeta på det sätt ledningen utåt 

avser. Men det finns även ett element av upplevd tröghet i förhållande till förändring. 

Man lever och rider lite grann på vågen av det man ser utifrån och tycker att 

man är väldigt bra men jag tyckte att det fattades någonting när jag kom in. 

Man sa att det var så men man levde inte riktigt efter det. (Intervjuperson 1) 

I samtal med intervjuperson 6 återkommer denna känsla av tröghet i företagets 

förändringsbenägenhet. 

När man börjar här vill man ju förändra väldigt mycket från början och efter 

ett tag lär man sig vad som går att förändra och vad som är värt att lägga tid 

på. Min förra chef sa att man kan inte slåss mot väderkvarnar och det är lite 

så liksom. Det får man lära sig, vilka strider som är värda att ta. 

(Intervjuperson 6) 

Marknadens konstanta förändringar skapar något som av flera intervjuade 

upplevs som en osäkerhet hos de anställda. Detta kan vara en bidragande faktor till ett 
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bristande engagemang då de anställda inte knyter an till något de upplever sig kunna 

förlora. 

Det är inte bara ett löpande band som tickar men det skapar ju också en viss 

osäkerhet hos dem som jobbar ibland för det är ju så idag. Rätt som det är 

blir det arbetsbrist och då måste du anpassa dig. (Intervjuperson 4) 

 

4.1.1.4. Samstämmighet 

Det är tydligt att Tech Datas ledning är medvetna om att det finns och sedan länge 

har funnits en schism mellan två delar av företaget, Broadline och Azlan, vilken man dock 

uppmärksammat och arbetar med. Det är i detta det mest tydliga hindret för samstämmighet 

inom företaget tycks ligga. Arbetet med svårigheterna tycks röra sig med en låg hastighet men 

grunden för ett framtida samarbete och integrering är lagd. Det är dock tydligt att ytterligare 

arbete krävs. Som intervjuperson 2 säger om förhållandet och samarbetet mellan de två 

avdelningarna Azlan och Broadline: 

Det är lite stuprörs, lite osynliga väggar (Intervjuperson 2)  

De tankar intervjuperson 6 uttryckt om samarbete, vilka tidigare relaterades till 

anpassning, är även här är aktuella. Detta då de tydliggör både den brist och de möjligheter 

som finns i ett samarbete mellan avdelningarna. 

… jag tror att de kunde vara bättre, inte personkemimässigt eller så, utan 

snarare att vi kunde jobba lite mer ihop än vad vi gör och hitta mer 

synergier mellan (Intervjuperson 6) 

Även intervjuperson 4 hade liknande tankar om de fördelar som finns att uppnå i och 

med ett samarbete. 

… det häftiga är att den ene blir ju bättre tillsammans med den andre och 

det är ju det som har varit utmaningen. (Intervjuperson 4) 

Denna konflikt mellan företagets delar är något som inte heller förbättras av den 

fysiska uppdelning som nämnts tidigare. Det sätt på vilket man tidigare och till viss del 

fortfarande förmedlar information främjar inte heller samstämmigheten på Tech Data. 

Företaget har bara nyligen inrättat ett intranät på vilket de avser att förmedla information till 

de anställda. Genom att på ett enhetligt sätt framföra information överförs företagets tankar 

och värderingar på samma sätt till alla anställda. Tidigare har information förmedlats på olika 

sätt och det har inte funnit ett konsekvent tillvägagångssätt att hantera informationsflödet, 

informationen kan därför inte bli ett verktyg för de anställda. 
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Intranätet kan bli bättre och det är ganska nytt så det jobbar vi på. Det är så 

det går till eller om det är något så skickar vi bara ett mail, men vi försöker 

dra ned lite på mejlen nu när vi har intranätet (Intervjuperson 5) 

Och 

Man har skickat mail på mail men folk reflekterar inte över det. Det liksom 

försvinner i mängden istället. Så jag tror att lägger man det på intranätet 

och är duktig på att kommunicera där på ett pedagogiskt sätt så kommer folk 

lära sig att söka informationen. (Intervjuperson 1) 

Den låga graden av samstämmighet på Tech Data kan också vara ett resultat av att 

det pågår ständiga förändringar och omorganisationer. Strukturer och processer hinner därmed 

inte befästas. Tech Data är för tillfället mitt uppe i en process där de arbetar för att ta fram 

gemensamma mål och visioner. Dessa är dock inte riktigt inarbetade ännu och har därför inte 

hunnit ha den inverkan på de anställda som de är avsedda att ha.  

Tech Data är lite garage företag där strukturer och processer inte alltid är 

utvecklade som de ska och det vet jag inte om det har att göra med att det är 

akademiskt eller för att det är Tech Data, och Tech Data har också vuxit 

ganska snabbt.  (Intervjuperson 5) 

Och 

Tech Data håller på och mogna och växa in i det här att vara ett stort bolag 

men vi är inte riktigt där ännu så därför släpar det efter på vissa bitar. 

(Intervjuperson 5) 

I följande tabell i figur 4 sammanfattas det som genom intervjuerna identifierats som 

Tech Datas grundläggande antaganden. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 2 Sammanfattning grundläggande antaganden 

 

 

Anpassning Mål 

Hög hastighet hör till vardagen 

Motstånd till förändring 

Administration hindrar kärnverksamhet 

Brist på samarbete 

Ineffektiv uppdelning fysiskt och 

känslomässigt 

Kortsiktighet 

Motsägelsefulla  

Upplevs ibland som irrelevanta  

 

Engagemang Samstämmighet  

Högt i tak 

Tillfälliga ansträngningar för förändring 

Osäkerhet 

Tröghet 

Motsättningar mellan grupper 

Konstant förändring hindrar att grundläggande 

värderingar sätter sig 
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4.2. Uttalade värderingar 
Två olika dokument har studerats. Den första är ett dokument som redogör för Tech 

Datas egna värderingar. Intressant att notera är att de presenteras på engelska. Det andra 

dokumentet är en bred presentation av företaget i Powerpoint format. I denna redovisas 

företagets struktur, verksamhet, organisation och tjänster.  

Det tryckta material som har granskats är avsett att representera den andra nivån av 

kultur, uttalade värderingar. Det är dock viktigt att poängtera att detta endast är ledningens 

uttalade värderingar.  

Då dokumenten inte kan analyseras i en liknande ordning som de tidigare 

intervjuerna redovisas de i tur och ordning efter källa. Detta för att få en mer överskådlig bild 

av materialet. Avslutningsvis sammanställs de uttalade värderingar som tycks mest 

förekommande i en tabell likt den som tidigare illustrerat de grundläggande antagandena. 

4.2.1. Värdegrund  

I den första delen av materialet presenterar företaget fem värdeord vilka Tech Data 

anser att de anställda ska arbeta efter. Då värdeorden i det studerade materialet är på engelska 

har de i följande text översatts till svenska. I figur 5 presenteras de tillsammans med en 

översättning av företagets definition av dem: 

 

 

Figur 3 Värdegrund  

Ownership (ägande) 
Företaget främjar en miljö av 

personligt ansvar som levererar 

konsekventa resultat på åtaganden. 

De äger varje lagbeslut som om 

det var det egna. 

Passion for winning (passion för 

att vinna) 
Företaget strävar efter att vara 

bäst på allt de gör, kämpar alltid 

för att vara det första valet för 

sina kunder och affärspartners. 

Partnership (partnerskap) 
Strategiska affärsrelationer med 

kunder och affärspartners erbjuder 

ömsesidiga fördelar. Företaget 

värderar dessa relationer och 

investerar i dess långsiktiga 

utveckling. 

  
Integrity and respect (integritet 

och respekt) 
Grunden till företagets rörelse är 

integritet. All kontakt med kunder, 

aktieägare, leverantörer och 

medarbetare ska ske med integritet, 

etiskt och med gemensam respekt. 

  

Teamwork (lagarbete) 
Tech Data investerar i sina 

lagmedlemmar och tillhandahåller 

en professionell, utmanande och 

givande miljö där de arbetar 

tillsammans som ett sammanhållet 

lag som delar ideal och resurser. 
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Värderingarna kan anses riktade både mot företagets relation till utomstående parter 

men även riktade till företagets interna relationer. Både värdeordet ownership och teamwork 

kan relateras till framgångsfaktorn engagemang då de både verkar för att öka sammanhållning 

och en samhörighet mellan både medarbetare och med själva företaget. 

Integrity and respect innebär att alla de anställda bör bete sig på samma sätt gentemot 

medarbetare men även utomstående. Det säger inte bara att man ska agera lika utan ger ramar 

för hur de anställda bör agera. Detta kan kopplas till faktorn samstämmighet. 

Genom strategiska relationer får Tech Data en anpassningsförmåga vilken gör att de 

kan förändra sig och agera utifrån förändrade förhållanden. En stark och långsiktig relation 

skapar en stabilitet i svårare tider vilket gör att Tech Data har större möjligheter att anpassa 

sig och stå pall i svårare tider. 

4.2.2. Företagspresentation 

Det andra dokument som studerats är en presentation av företaget avsedd att 

informera utomstående parter om företaget och dess aktiviteter. I materialet presenteras 

företagets målsättning enligt följande: 

 

• Vi skall vara våra kunders och leverantörers förstahandsval inom IT-distribution 

• Kompetenta och engagerade medarbetare med hög tillgänglighet som är enkla att göra affärer med 

• Stabil verksamhet med effektiva processer och god finansiell ställning 

• Marknadens mest affärsstödjande utbud av produkter och relaterade tjänster 

• Vi skall vara en aktiv affärspartner under försäljningsprocessens alla led och fungera som en strategisk 

länk mellan leverantörer och återförsäljare. 

 

Detta relateras till faktorn anpassning då det kan tolkas som att företaget värdesätter 

effektivitet och har en önskan om att ligga i framkant vad gäller de tjänster som erbjuds. Men 

en trygg och stabil verksamhet tycks även vara en viktig del i arbetet vilket kan anses vara ett 

långsiktigt mål. Att vara unik och innovativ ses som ett sätt att uppnå denna position vilket 

även illustreras i följande två citat: 

Morgondagens framgångsrika IT-distributör måste utveckla och särskilja 

sitt erbjudande till marknaden.  

Tänk Om. 

Tänk Nytt. 

Tänk Tech Data. 

Även i detta material återkommer tidigare nämnda ansvar som en viktig del av 

företagets arbete. Denna gång blir det ännu mer konkret uttryckt i form av ett ansvar för 

miljön. Vårt fokus i den här uppsatsen ligger inte på miljön, men det finns ändå ett intresse av 
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att ta upp Tech Datas syn på denna fråga. Att Tech Data tar upp sitt fokus på miljö, visar på 

en medvetenhet och en viss ansvarkänsla.  

Med miljön i fokus i allt vi gör 

Även följande citat uttrycker en liknande önskan om att ta ett ansvar men i detta fall 

gäller det ett ansvar för kunder. 

I kombination med vårt leverantörsnätverk som garanterar tillgänglighet till 

de produkter marknaden vill ha och ett lokalt nordiskt lager som garanterar 

att de får produkterna när de vill ha dem i det skick de förväntar sig, är vi ett 

viktigt stöd under hela försäljningsprocessen från identifikation till leverans. 

I figur 6 nedan sammanfattas de uttalade värderingar som identifierats i Tech Datas 

tryckta material. 

 

Anpassning Mål 

Strategiska relationer 

Särskilja erbjudande 

Långsiktig utveckling av strategiska relationer 

Hög kvalitet 

Särskilja sig genom unikt erbjudande 

Engagemang Samstämmighet  

Laganda 

Gemensamt ansvar 

 

Riktlinjer för agerande 

Delade ideal och resurser 

Tabell 3 Sammanfattning uttalade värderingar 

4.3. Observationer 
I följande text redovisas de observationer som utförts vid besök på företaget men 

även vid en mässa anordnad av företaget den 15:e september 2011 på Sky City i Stockholm. 

Då det som observeras är uttryck för det som framkommit i tidigare nivåer sammanfattas 

resultatet av observationerna inte i någon avslutande tabell. 

Den fysiska uppdelningen av företaget blev precis som i intervjuerna även tydlig vid 

en observation av placeringen av de anställda. Efter att ha passerat företagets reception leder 

en stor trappa upp till övervåningen och ett lunchrum där Tech Datas värdeord sitter 

uppklistrade på väggen. Detta är den mest tydliga och medvetna ansträngningen att påverka 

de anställda på företaget. Dessa finns alltså inte bara dokumenterade i pappersform utan även 

uppklistrade i mycket stort format i Tech Datas lunchrum.  

Detta rum delar därefter upp de två avdelningarna Azlan och Broadline. Den ena 

avdelningen sitter till höger om rummet och den andra till vänster. Det blir därmed tydligt att 
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det inte bara är en mental uppdelning utan även en fysisk. Det är dock inte bara sådant som är 

fullt så uppenbart som uppmärksammats under besöken på Tech Data.  

Efter några besök på företagets huvudkontor i Spånga blir det mer och mer tydligt att 

det ständigt är någonting som pågår i korridorerna. Vid vårt första besök på Tech Data pågick 

förberedelser för en grillfest med alla anställda på gården. I receptionen står några veckor 

innan jul en låda där de anställda ska rösta på årets medarbetare. Vid ett tillfälle håller de på 

att förbereda matsalen till en spökbollsplan, det pågår viktväktartävlingar och diverse andra 

aktiviteter för de anställda.   

I början av hösten blev vi inbjudna att närvara vid Tech Data Sales Open, en mässa 

där Tech Data ordnar föreläsningar och möten mellan leverantörer och försäljare. Någonting 

som väldigt snabbt blev tydligt vid detta tillfälle var hastigheten som inte bara finns på 

marknaden, utan som också avspeglades i hela mässans arrangemang. Dagen bestod av 

föreläsningar och mellan dessa fanns det tid för fika och så kallade snapshot presentationer på 

vardera ca 6 minuter. Vid presentationerna tilldelades åhörarna hörlurar och en stol och 

presentatören talade bredvid en tv-skärm som visade ett bildspel. Det gällde för den som 

presenterade att hålla tiden, för när bildspelet var slut var också presentationen över. Dessa 

presentationer tog plats mitt bland montrarna och bland människor som rörde sig eller tog del 

av andra snapshot presentationer. Deltog man inte i en snapshot presentation fanns det så 

kallade Meeting Manager möten, korta möten om 15 minuter med evenemangets 

samarbetspartners. Ett sätt att snabbt träffas och prata om det mest relevanta och att byta 

visitkort.  

Vid intervjuerna med företagets ledning blev det mycket tydligt att det finns en brist 

på gemensamma och viktiga händelser och berättelser som ledningen och de anställda delar. 

Dessa skulle kunna ge uttryck för grundläggande antaganden men lyser i samtalen med sin 

frånvaro. Det blir snarare ett uttryck för en brist på samstämmighet. 

5. Avslutande diskussion  
Den avslutande diskussionen börjar med en sammanfattning av resultatet utifrån 

Scheins tre antaganden för organisationskulturens nivåer. Därefter följer en övergripande 

diskussion, där resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning och teori. I detta avsnitt 

besvarar även uppsatsens frågeställningar. Till slut avslutas diskussionen med förslag på 

vidare forskning och implikationer för framtiden.  
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5.1. Summering av resultatet 

I följande tre stycken kommer resultatet sammanfattas i tur och ordning, baserat på 

Scheins tre nivåer för organisationskultur. 

5.1.1. Grundläggande antaganden 

Utifrån intervjuerna kan det anses att ledningen håller företagets officiella 

värderingar mycket högt men trots detta hör de ännu inte till de grundläggande antagandena. 

Det råder en mycket stor medvetenhet om situationen och ledningen delar redan en rad 

mycket breda och övergripande åsikter och värderingar. Det är även tydligt att de alla ser sig 

som en del av ett företag vilket agerar på en marknad som kännetecknas av en mycket hög 

hastighet i både utveckling och organisatorisk förändring. De intervjuade anser att det är högt 

i tak och att de anställda har utrymme att tala fritt.  

Som en kontrast till denna upplevda hastighet och öppenhet tycks flertalet 

intervjuade uppfatta organisationen som kännetecknad av en tröghet i förhållande till 

förändring och nya förutsättningar. Denna tröghet är inte bara tydlig i det de intervjuade själva 

uttrycker utan även i den beskrivning de ger av administrativa processer och den uppdelning 

som görs av de anställda inom lokalerna. Trots, eller kanske på grund av denna tröghet, 

uttrycker flertalet att de värdesätter flexibla anställda med en förmåga till snabb förändring.  

De grundläggande antaganden som kan relateras till mål får sammanfattas som 

kortsiktiga då de i stor utsträckning är kopplade till finansiella mått vilka mäts över kort tid. 

Detta kan grunda sig i företagets amerikanska ägande vilket bland annat påverkar de mål som 

sätts. Det utländska inflytandet upplevs i flera fall som något motsägande och i vissa 

situationer irrelevant i förhållande till den svenska kontexten. 

Det finns i samtliga intervjuer en förståelse och önskan om förändring vilket även 

blir tydligt i och med det förändringsarbete som inletts. Den höga hastigheten på marknaden 

och de många organisationsförändringar företaget har genomgått motverkar dock en 

grundläggande implementering av dessa antaganden 

5.1.2. Uttalade värderingar 

De uttalade värderingar som återfinns i det tryckta materialet uttrycker en önskan om 

produktiva relationer både internt och externt vilka ska vårdas med respekt och ansvar. Detta 

ska i sin tur resultera i något nyskapande. Dokumenten gör det även tydligt att företaget 

önskar erbjuda unika tjänster och på detta sätt särskilja sig från övriga på marknaden. Det 

innebär även att de anser att resurser bör tas till vara och att dessa bör utnyttjas på det mest 

effektiva sätt möjligt.  
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Företaget värderar i stor utsträckning sammanhållning och gemensamma arbetssätt. 

Att ta både gemensamt och individuellt ansvar är något som det läggs stor vikt vid. Detta 

återfinns även i det faktum att även kvalitet i alla led, både i produkt och agerande, ses som en 

stor fördel. Detta tolkas som att företaget anser att det är viktigt att ett mänskligt och 

miljömässigt ansvar tas i alla aspekter av verksamheten.  

5.1.3. Artefakter  

Då artefakterna uttrycker de grundläggande antagandena är det tydligt att den, vid ett 

antal tillfällen omnämnda hastigheten, är mycket viktig. Denna yttrade sig inte bara vid besök 

på kontoret utan även vid den mässa som observerades. Vid observationerna på 

huvudkontoret manifesterades även den otydlighet och splittring som framkommit i samband 

med intervjuerna. Bristen på gemensamma berättelser och större händelser men även den 

fysiska placeringen man gjort av de anställda på kontoret är exempel på detta.  

5.2. Övergripande diskussion 

I följande del kommer det summerade resultatet att diskuteras utifrån den teori och 

tidigare forskning som redovisats i början av uppsatsen. Resultaten analyseras och 

frågeställningarna besvaras. Resultatet diskuteras därmed i två steg. Inledningsvis konstateras 

vad som kännetecknar Tech Datas kultur och i samband med detta den verklighet företaget 

verkar i. Detta är viktigt att klargöra då det inte finns någon rätt eller fel företagskultur utan 

det handlar om hur väl den faktiskt är anpassad till verksamheten.  

I nästa steg besvaras hur väl denna kultur främjar företagets effektivitet och 

framgång utifrån Denison och Mishras fyra framgångsfaktorer. Då Schein menar att kultur 

kan observeras ur tre nivåer avser den här uppsatsen att undersöka om sådant som faktiskt 

skulle främja framgång i de olika faktorerna även återfinns i samtliga kulturella nivåer. Då det 

är ledningen som studeras diskuteras alltså om det ledningen anser (grundläggande 

antaganden) är det de uttrycker utåt (uttalade värderingar) vilket slutligen kan tydas i det 

synliga på företaget (artefakter).  

5.2.1. Vad kännetecknar kulturen på det studerade företaget? 

Inledningsvis har ett antal positiva aspekter av Tech Data uppmärksammats. Oavsett 

hur kulturen ser ut är det uppenbart att företaget är mycket framgångsrikt och innehar en stor 

del av marknadsandelarna inom sitt område. Det bör därför påpekas att företagskulturen i 

Sverige inte är det som är avgörande för företagets överlevnad. Dessa fördelar som redan 

finns i företaget är dock något som bör tas vara på och möjligtvis använda i skapandet av en 
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kommande gemensam kultur. Denna kan därmed främja ytterligare framgång och skapa en 

stabilitet i positionen som ledande på marknaden.  

En rad gemensamma och positiva drag relaterade till kulturen kan även ses genom 

alla intervjuer. Företaget tycks kännetecknas av en stark vilja att förändras och förbättras 

vilket är en slags grund för att utveckla en anpassningsbarhet. Ledningen är medveten om den 

uppdelning som påverkar företaget och är redo att agera utifrån detta. Svårigheterna tycks 

istället ligga i att hitta de punkter där de gemensamt anser att problemet faktiskt ligger.  

Trots dessa positiva aspekter kännetecknas Tech Data av ett antal faktorer som 

tillsammans bildar någon form av splittring i kulturen.  Företaget kännetecknas, vilket flera 

gånger nämnts, av hög en hastighet men även av något så motstridigt som en gammaldags 

struktur. Det tycks inte vara en fråga om ett företag med en stark, övergripande kultur med 

olika mindre subgrupper som ändå delar ett antal antaganden. Det handlar snarare om ett 

företag som inte har någon stark övergripande kultur överhuvudtaget utan inom vilken flera 

skilda kulturer lever. Risken finns att de anställda istället för att acceptera påverkan från andra 

grupper och dess kultur istället kämpar för att upprätthålla de egna antagandena. Detta även 

om dessa antaganden inte är de mer effektiva eller produktiva.  

Den kultur som presenteras i företagets tryckta material, vilket är dess uttalade 

värderingar, är på många punkter inte de som företagets ledning förmedlar till de anställda. 

Då Schein menar att ledare bör vara konsekventa i det de kommunicerar och riktar 

uppmärksamhet mot för att påverka kulturen, skapar denna otydlighet istället förvirring hos de 

anställda. Det innebär även att de sänder ut signaler som inte är konsekventa och skapar 

därmed inte en tydlig förebild att arbeta utifrån. I förlängningen innebär detta att de anställda 

inte arbetar utifrån samma värderingar och troligtvis inte utvecklar en samstämmighet 

Man talar i detta tryckta material även om samarbete och ett gemensamt ansvar för 

företaget och det de anställda producerar. Det tycks även viktigt att ta vara på strategiska 

relationer, både internt och externt. Dessa är värderingar som kan kopplas samman med ett 

gemensamt lösande av problem vilka i sin tur bygger grunden för kulturen och skapar 

gemensamma underliggande antaganden. I samband med intervjuerna blir det dock tydligt att 

detta inte är fallet då de anställda inte tar vara på den kunskap kollegor på andra avdelningar 

besitter. Även den administrativa processen hindrar anställda från att utföra sina uppgifter till 

fullo.  

De värderingar som kan tydas som viktiga i det tryckta materialet får utifrån Scheins 

teorier ses som produktiva för att skapa en kultur på Tech Data. Detta då de bland annat skulle 

innebära att de anställda tillsammans arbetade mot samma mål och tog ett gemensamt ansvar. 
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Schein menar dock att sådana värderingar får sin kraft när alla inom organisationen ansluter 

sig till dem och de därmed blir gemensamma. Detta sker inte på Tech Data. 

Grunden till företagets splittring förefaller bland mycket annat finnas i bristen på 

gemensamma, större händelser genom vilka en enhetlig företagskultur hade kunnat växa fram. 

De intervjuade talar om mindre händelser men dessa skiljer sig mellan de anställda och är inte 

ömsesidiga. Schein menar att det är genom att vid upprepade tillfällen, tillsammans, lösa 

problem som en kultur bildas. De anställda på Tech Data har inte haft möjlighet att göra detta, 

utan har fortsatt att arbeta utifrån samma underliggande antaganden som tidigare. En av de få 

händelser som de intervjuade möjligtvis kunde se som en större var uppköpet av Scribona. 

Denna händelse tycks dock inte ha upplevts gemensamt och inte uppfattats på samma sätt av 

de olika grupperna. Den bidrog inte heller till att stärka en gemensam kultur utan stärkte 

snarare den gruppering som nu kvarstår. 

Genom den fysiska och attitydmässiga uppdelningen av de anställda som gjordes 

redan från början har ledningen i samband med sammanslagningen lagt grunden för en 

uppdelning även av kulturen. Detta blir tydligt både genom intervjuer och genom 

observationer. Innan företagen blev till ett fanns olika kulturer som skapats genom många år 

av att gemensamt lösa problem. Då två företag sammanfogas skapas inte automatiskt nya 

antaganden. Dessa växer fram över tid. Genom att inte ta tillräcklig hänsyn till dessa tidigare 

kulturer och sammanförandet av dem tilläts de ursprungliga antagandena fortleva utan 

påverkan. Grunden till den otydliga kulturen ligger dock inte enbart i uppköp och 

sammanslagningar. Ett motsägande agerande hos ledningen har i det förflutna reproducerat 

kulturen. 

Syftet med denna frågeställning är att kartlägga organisationskulturen på Tech Data 

för att i den följande få en uppfattning om hur väl kulturen faktiskt är anpassad till Tech Datas 

behov. Bang menar att en kultur inte kan vara bra eller dålig, utan en kultur är istället mer 

eller mindre funktionell för organisationens behov.  

5.2.2. Vilka styrkor och svagheter kopplat till möjlig framgång finns i den 

rådande företagskulturen? 

I avsnittet Tidigare forskning redogjordes för tvetydigheterna i Denison och Mishras 

framgångsfaktorer. Där beskrevs även kontrasten mellan intern integration och yttre 

anpassning och att det finns en dubbel problematik mellan förmågan att förändra och 

förmågan att vara samstämmiga i ett företag. Problemet illustreras i företagskulturen på Tech 

Data. Då företaget verkar på en ständigt föränderlig marknad har de därmed ett starkt behov 

av att anpassa sig till denna och till konkurrenterna. Alltså är organisationen i stort behov av 
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det som Denison och Mishra kallar anpassningsbarhet och i synnerhet i förhållande till de 

yttre kraven. Alla i ledningen är medvetna om detta faktum och påpekar att det krävs 

medarbetare som är flexibla. De tycks även ha en förmåga att hålla ambitiösa mål vilket är 

någonting som är förknippat med en hög anpassningsförmåga.  

Men mycket anpassningsbara organisationer kan ha en svårighet med att uppnå en 

hög effektivitet och ett gemensamt syfte. Utmärkande för en rad intervjuer var att trots att 

företagets mål var ambitiösa så lyste de gemensamma, långsiktiga målen med sin frånvaro. 

Det var snarare de kortsiktiga finansiella målen som ansågs viktiga. En motstridighet i de mål 

som förmedlas tycks även upplevas som påverkat av företagets amerikanska ägande och 

europeiska relationer. Motivation och engagemang skulle kunna ökas om den enskilde genom 

tydliga och relevanta mål fick kunskap kring vad dess arbetsinsats gjorde för företaget som 

helhet och på lång sikt. 

Trots att Tech Data beskrivs som en dynamisk arbetsplats så blir en tröghet tydlig när 

ledningen talar om sådant som har funnits länge på Tech Data. Man uttrycker att man väljer 

sina fighter och att vissa saker hålls extra kärt vilket gör dessa förhållanden svåra att förändra, 

trots att de kanske är dysfunktionella.  

Något som dessutom framkom under intervjuerna var att det finns en känsla av en 

gammaldags byråkratisk hierarki på Tech Data. Det kom fram under intervjuerna att 

medarbetare på Tech Data inte vågar fatta egna beslut, utan istället frågar om lov innan de gör 

något. Detta tycktes dock handla om att de anställda missförstått ledningens agerande. Men 

oavsett om det är ett missförstånd om en hierarki, är det något som präglar medarbetarna och 

deras relation till ledningen vilket i sin tur påverkar organisationskulturen. Bang menar att för 

en organisation som verkar på en marknad präglad av snabba förändringar och hög 

konkurrens är en byråkratisk organisationskultur inte lämplig. Den hämmar förmågan till 

förändring istället vilket även framkom i intervjuerna.  

Gordon och DiTomaso konstaterade i sin tur att en kombination av 

anpassningsförmåga och samstämmighet är den bästa kombinationen för effektivitet i 

organisationer. I intervjuerna talades det ofta i termer av ”Vi på Broadline” och ”De på 

Azlan”. Det sågs i de flesta fall inte som något negativt men tydliggjorde ändå de skillnader 

de själva upplevde. Problemet med två skilda avdelningar uppstår inte på grund av själva 

åtskiljningen, att det är två avdelningar som arbetar med olika saker, och mot olika kunder 

och så vidare. Faran ligger istället i att det finns två starka kulturer där risken är att så kallat 

groupthink kan uppstå vilket kan leda till att man ser främmande grupper som ett hot. I detta 
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fall skulle detta hot ligga i en annan del av företaget som faktiskt istället bör arbeta mot 

samma övergripande mål.  

En ytterligare fara, som har tagits upp under avsnittet teori och tidigare forskning, är 

det faktum att groupthink kan leda till att det är viktigare att upprätthålla sin egen kultur än att 

producera ekonomiska resultat. Mellan de två grupperna Broadline och Azlan uttrycker 

intervjupersonerna att det finns en schism som tar sig form i vikten av att vara ”herre på 

täppan”. Man har tidigare argumenterat för sin egen grupps tillvägagångssätt istället för att se 

de synergieffekter som kan uppnås av att öppna upp för mer samarbete. Det är två i sig starka 

kulturer med en hög grad av institutionalisering som på så sätt blir motståndskraftiga mot 

förändring.  

Som tidigare nämnts är även engagemang och lojalitet förknippat med en stark 

kultur. Då det i Tech Datas fall är två skilda kulturer som möts saknas i stor utsträckning 

sådana faktorer vilka kan relateras till företaget som helhet. De tycks istället kopplade till den 

egna gruppen. Kunde dessa kulturer bli en gemensam och dra åt samma håll skulle det föra 

Tech Data framåt och underlätta förändringsprocesser. Vi kan anta att om ledningen har en 

konsekvent syn på företagets beteende skapas en gemensam riktning och ett konsekvent 

handlingssätt som underlättar för personalen när de ska göra avvägningar i avgörande 

situationer. Under intervjuerna kom det fram att det fanns ett problem med att anställda inte 

tordes ta egna beslut utan istället frågade om lov. Detta tyder på en bristande samstämmighet.  

Det blir därmed tidskrävande och upplevs som ett ineffektivt arbetssätt. Det är viktigt att 

ledningen tar ställning för ett agerande snarare än att låta exempelvis mellanchefer handla 

efter sina egna preferenser enligt Gordon och DiTomaso.  

Det är även viktigt att påpeka att samtliga framgångsfaktorer kan anses verka 

tillsammans och förstärka varandra om de är anpassade till företagets behov. Som tidigare 

konstaterats är anpassningsförmåga den viktigaste faktorn i Tech Datas dagliga arbete. Trots 

detta krävs en viss mån av samstämmighet för att det ska uppstå gemensamma och 

grundläggande handlingssätt som är undermedvetna för samtliga inom organisationen. 

Tydliga och relevanta mål kan fungera för att förstärka en sådan samstämmighet och även 

skapa mening för de anställda. Det samma gäller för faktorn engagemang. Den kan relateras 

till en vilja och styrka att agera då förutsättningar förändras och företag och anställda måste 

anpassa sig. Då det är företagsledningen som kulturbärare som reproducerar kulturen är det 

även där förändringsarbetet måste ta sin början. De olika faktorerna bör agera som stöd för 

varandra och i slutänden skapa en anpassningsförmåga som stärker företaget i motgångar. 
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Enligt Schein blir ett företags uttalade värderingar till grundläggande antaganden 

först då man testar dem och de vid upprepade tillfällen visar sig vara funktionella för att lösa 

problem.  De uttalade värderingarna hos Tech Data vilka tycks främja framgång utifrån 

Denison och Mishra är trots detta inte de man arbetar utifrån vilket innebär att de inte går från 

att vara uttalade värderingar till underliggande antaganden. Gruppen måste arbeta utifrån 

dessa värderingar och tillsammans inse att det är den rätta vägen för att de ska bli en del av 

sådana antaganden. Utifrån studiens resultat kan konstateras att det är häri Tech Datas svaghet 

ligger på samtliga faktorer utom anpassning. Man talar på ett sätt men det ledningen utåt visar 

de anställda är otydligt och på många sätt förvirrande.  

Då Tech Datas uttalade värderingar på många vis främjar framgång bör dessa även 

vara de som så småningom blir de grundläggande antagandena. Det bör därmed ytterst vara 

dessa som kan tydas i de olika artefakterna. Då företaget alltså redan har ett antal värderingar 

vilka i förhållande till verksamheten får anses vara effektiva bör dessa tas till vara. Detta för 

att de ska bli gemensamma, underliggande värderingar för samtliga på företaget och även vara 

de värderingar som uttalas vilket bör leda till en långvarig, bibehållen effektivitet och 

framgång. 

Tabell 4 Sammanfattning av kulturen på Tech Data 

Tabellen i figur 7 är baserad på det som framkommit under undersökningen och är en 

sammanställning av de viktigaste punkterna. Skillnader och likheter i de olika nivåerna 

tydliggörs. Som tidigare nämnts bör en väl etablerad kultur utifrån denna modell ha likartade 

värderingar och antaganden i alla kolumner. Det blir dock tydligt att detta inte är fallet för 

Tech Data. Den faktor där företaget ser mest likartat ut i alla nivåer är anpassning. Dock finns 

motsägelser även där men dessa kan på många sätt relateras till och tycks påverkas av brister i 

övriga faktorer. Anpassningsförmågan påverkas till exempel av den splittring i 

samstämmighet vilken gör att de anställda inte har ett givet sätt att agera i svåra situationer 

som kräver snabb förändring. 

 Grundläggande 

antaganden 

Uttalade värderingar Artefakter 

Anpassning Hastighet 

Anpassningsförmåga 

Tröghet 

Strategiska relationer 

Anpassningsförmåga 

Hastighet 

Anpassningsförmåga 

Mål Kortsiktigt 

Finansiellt 

Långsiktigt 

Strategiskt 

Kortsiktigt  

Hastighet 

Engagemang Hög i tak 

Tröghet 

Laganda 

Ansvar 

Splittrat 

engagemang 

Samstämmighet Gruppering 

Splittring 

Gemensamt agerande 

Gemensamma ideal 

Tvister 
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5.3. Praktiska implikationer 
Förhoppningen med denna uppsats är att den ska kunna fungera som ett stöd i ett 

framtida förändringsarbete på företaget Tech Data. Denna förändring har till syfte att påverka 

den dagliga arbetssituationen för de anställda och stärka företagets position. Någon konkret 

handlingsplan utarbetas inte men ett antal generella riktlinjer kan ändå uttalas. Företaget är 

uppenbarligen både starkt och framgångsrikt. Detta vittnar den ekonomiska framgången om. 

Det finns dock ett antal områden inom den svenska organisationen där förbättring är möjlig.  

Företaget har mycket att vinna genom att uppmärksamma och göra sig medvetna om 

det som är negativt i förhållande till effektivitet. De bör dock inte bara fokusera på de 

negativa aspekterna utan även ta vara på det som är positivt inom organisationen och med 

dess kultur. Dessa aspekter belyser därmed denna uppsats. 

5.4. Vidare forskning 

Under arbetets gång har ett antal mycket intressanta frågor uppkommit som fallit 

utanför de av företaget och kursen givna ramarna. Dessa skulle vara intressanta att studera 

mer ingående i en framtida undersökning. Först och främst är uppsatsen, som tidigare nämnts 

baserad på en undersökning som tagit sin utgångspunkt i ett ledarperspektiv. En sådan 

vinkling på uppsatsen utelämnar de anställdas upplevelse av företagets kultur, vilken med stor 

sannolikhet skulle skilja sig från ledningens. Ledningens beslut och agerande påverkar i allt 

väsentligt de anställdas vardag och spelar därför en mycket stor roll i den kultur som faktiskt 

råder på företaget. Det är möjligt att en sådan undersökning skulle ge en mer rättvis bild av 

kulturen. 

Företaget påverkas även av en rad olika kulturella influenser. Ett amerikanskt 

ägande, inflytanden från europeiska marknader och en svensk vardag påverkar även de 

anställdas arbete. Det har under studien blivit tydligt att ledningen påverkas av detta men det 

förklarar inte hur de anställda upplever den och inte heller om det är på ett negativt eller 

positivt sätt. Det skulle därför vara intressant att utföra en större studie för att se hur Tech 

Data eller ett annat liknande företag påverkas och tvingas anpassa sig efter olika 

internationella kopplingar. Att undersöka hur företag tvingas agera utifrån både internationella 

och organisatoriska kontexter skulle belysa de svårigheter som måste bemötas och hur dessa 

kan påverkas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Bakgrund och avsikt 

Vem är jag 

Konfidentiellt 

Användning av data 

Användning av bandspelare 

 

Bakgrundinformation 

Roll på företaget 

Professionell bakgrund 

Tid på företaget 

Kultur allmänt 

Hur ser kulturen ut?  

Finns det formella bestämmelser om kulturen? 

Uppmärksamhet mot, mäter och kontrollerar 

Mål? 

Mätning i förhållande till mål? 

Historier som berättas? 

Medveten rollförebild, vägledning och träning 

Hur kommuniceras detta? 

Oskrivna regler? 

Umgängeston?   

Belöning/bestraffning 

Värderingar? 

Heliga kor? 

Reaktion vid incidenter och kriser 

Har företaget gått igenom några kriser eller incidenter? 

Hur påverkas kulturen? Stämningen?  

Har finanskrisen påverkat? 

Resursfördelning  

Hur fördelas resurserna inom företaget? 

Kriterier rekrytering, urval, befordran, pensionering och avsked 

Hur ser det ut när en ny medarbetare börjar?  

Hur ser det ut när medarbetare slutar? 

Vilka värderingar söks hos nyanställda? 

 


