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Sammanfattning 
Är fika på jobbet nyckeln till god service? Denna fråga ställde vi oss och valde 
att titta närmare på hur servicekultur och belöningssystem hör ihop. Servicekultur har 
visat sig vara ett långsiktigt konkurrensmedel bland både produkt- och tjänsteföretag, 
och belöningar har visat sig kunna motarbeta en servicekultur om de används på fel sätt.  

Vi har valt att utföra en fallstudie på två försäkringsbolags lokala kontor i Umeå. Detta 
eftersom det ena företaget använder sig av individuell prestationsbaserad belöning vil-
ket enligt servicekulturlitteraturen kan motarbeta en servicekultur, samt att det andra 
företaget inte uttalat använder sig av belöning, men har ett mer gemensamt bonussy-
stem, vilket enligt servicekulturlitteraturen kan gynna en servicekultur. Vi vill se om 
detta stämmer och frågar oss i samma veva om det är belöningssystemet som kan på-
verka servicekulturen – eller är det tvärt om?  

Vi  har  därför  valt  problemformuleringen  ”Hur påverkar eller påverkas servicekultur av 
belöningssystem?”  och  syftar  att  titta  på  om  de  två  företag  vi  studerat  är  servicekulturer  
över huvud taget genom att utgå från en välkänd organisationskulturforskares tre nivåer 
av kultur; artefakter, värderingar och grundläggande antaganden. Vi ämnar även studera 
vilka problem och möjligheter som finns med belöningssystem i servicekulturer. Detta 
har vi gjort genom nio kvalitativa semistrukturerade intervjuer på de två försäkringsbo-
lagen, som vi sedan sammanställt och analyserat utifrån vårt teoretiska ramverk innehål-
lande teorier om just servicekultur och belöningssystem. När det kommer till belönings-
system har vi främst tittat på finansiella, icke-finansiella, individuella samt team-
baserade belöningar för att se hur dessa kan påverka kulturen, eller vice versa.  

Det vi kommit fram till efter vår studie är till att börja med att det är svårt att studera 
företagskultur då den är väldigt kontextberoende och komplex. Vi har dock sett att det 
ena företaget är en renodlad servicekultur, men att det andra företaget inte lika säkert är 
det i och med att det råder en hög stressnivå på det lokala kontoret vilket påverkar med-
arbetarna och därmed riskerar att även påverka servicen. Problem som vi funnit med 
belöningssystem i servicekulturer är att om fel beteende belönas riskerar organisationen 
att skrämma bort medarbetarnas inneboende känsla för service. Det har dock visat sig 
vanligt att detta händer då företag har svårare att mäta, och därmed belöna, service än 
”hårda”  värden.  Möjligheter  med  belöningssystem  finns  i  att  belöna  individen i kombi-
nation med teamet, och hela tiden uppmuntra förstklassig service.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet förklarar vi varför servicekultur är ett intressant område att 
studera, samt varför det är intressant att titta på servicekultur i relation till belönings-
system. Vi kommer att avsluta detta kapitel med vår problemformulering och studiens 
syfte. 

1.1 Problembakgrund 

Kultur är ett intressant ämne att studera av många anledningar. Det är någonting som 
alla är en del av på ett eller annat sätt. Vi har alla upplevt kultur, nationell kultur, kultu-
ren i hemmet, kulturen inom en klass eller varför inte kulturen på arbetsplatsen. Många 
gånger tillägnar vi inte någon längre tid till att reflektera över hur olika kulturer påver-
kar oss. Däremot så har intresset för företagskultur ökat de senaste åren, bland annat så 
är industrin utsatt för hårdare konkurrens, och en allt mer omväxlande miljö där tidigare 
åtgärder inte längre fungerar (Bang, 1999, s. 15). Det räcker inte med bra säljare för att 
skapa en bra säljorganisation, en stark företagskultur är ännu viktigare menar Henrik 
Larsson, VD på forsknings- och analysföretaget Prosales Institute AB (Larsson, 
2008). Kultur anses vara en grundförutsättning för en långsiktig konkurrensfördel 
(Armstrong, 2002, s. 33; Grönroos, 2000, s. 357) inom alla typer av företag. 

Det finns olika sätt att skaffa konkurrensfördelar, och de vanligaste vi kan se idag är att 
företag väljer att konkurrera med pris eller kvalitet. Men under de senaste decennierna 
har konsumenters preferenser förändrats. Evelina Wahlqvist, forskare och föreläsare 
med fokus på kreativa miljöer, förklarar att marknaden har förändrats från en tillverk-
ningsindustri där det handlade om att sälja och köpa produkter, till att idag på 2000-talet 
sälja tjänster, kunskap, relationer och upplevelser (Nilsson, 2012). Kunder har blivit mer 
krävande  och  nöjer   sig   inte   längre  med  “bara”   en  produkt,  de  vill   även  ha  ett   trevligt  
bemötande och god service i samband med köpet. Service och tjänster har vuxit de se-
naste decennierna och finns idag inbäddade i de allra flesta former av företag. (Grön-
roos, 2008, s. 25) Sedan tjugo år tillbaka är det känt att bra service är en konkurrensför-
del inom de flesta marknader (Parasuraman, 1987, s. 42; Schneider & Bowen, 1995, s. 
1, 254; Wilson et al., 2008, s. 269). En god service kännetecknas av god servicekvalitet, 
det vill säga att kundens förväntningar upplevs eller överträffas (Woodside et al. 1989, 
s. 5; Åkerman, 2009), från detta är det också känt att kunder återkommer till de företag 
de upplever att de fått en bra servicekvalitet hos (Grönroos, 2000, s. 361). När en kund 
är nöjd med en upplevelse så skapar denna en relation till företaget, och det är också 
känt att det är lönsammare att behålla sina kunder än att söka nya (Grönroos, 2008, 
s.148). Men vad ligger då bakom detta koncept? För att kunna leverera en god service-
kvalitet är det viktigt att ha bra personal som följer det önskade beteendet som företaget 
strävar efter att erbjuda sina kunder (Schneider & Bowen, 1995, s. 240). Anställdas be-
teende är djupt influerat av de genomgående normer och värderingar i företaget som 
formar individers och gruppers beteende, med andra ord företagets kultur (Zeithaml et 
al., 2009, s. 348). 
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1.1.1 Företagskultur 
Företagskultur är en kultur som skapats i ett företag. Det var på 1980-talet som före-
tagskultur uppmärksammas och detta område blev snabbt en favorit hos många forskare 
och konsulter inom området (Schneider et al., 2012, s. 369). Företagskultur, en under-
grupp till forskningsområdet inom organisatoriskt beteende och psykologi (Schneider et 
al., s. 362), kan kort beskriva ett företags kultur som de anställdas tro på vad deras or-
ganisation anser viktigt och värderar (Schneider & Bowen, 1995, s.240; Ueno, 2012, s. 
1228). Det finns ingen gemensam definition av vad företagskultur är, och diskussioner-
na om detta har varit många vilket vi kommer att diskutera i teoriavsnittet. 

Det finns flera olika sätt att se på kulturer, den kan bland annat användas som ett verk-
tyg för att kontrollera arbete (Parasuraman, 1987, s. 46; Schneider & Bowen, 1995, s. 
237; Ueno, 2012, s.1228) genom att guida anställdas beteende och handlande inom or-
ganisationen baserat på de grundvärden som finns djupt rotade inom organisationen 
(Parasuraman, 1987, s. 44; Ueno, 2012, s. 1228). En funktionell företagskultur bidrar 
också till att medarbetare blir mindre benägna att sluta och personalomsättningen mins-
kas (Grönroos, 2000, s. 358). Enligt Schein (1983) så är det inte det uppenbara beteen-
det eller andra synliga företeelser på företag som kan betraktas av en besökare utifrån 
som är företagets kultur. Det är istället underliggande antaganden och värderingar bland 
medarbetarna som ligger till grund för företagskulturen och som inte bara skapar bete-
endet, utan även klädkoden och den fysiska miljön. (Schein, 1983, s.14) En stark före-
tagskultur, där det finns tydliga normer och starka gemensamma värderingar genom 
organisationen, förser medarbetarna med verktyg att hantera kunden, möjliggör flexibi-
litet mot kund och ger en känsla av säkerhet inom företaget, som i sin tur bidrar till att 
medarbetarna känner sig bekvämare i sina positioner. (Grönroos, 2000, s. 357) 

Lars Henriksson, Vd för svenska Astra Tech som 2011 blev uppköpt av ett internatio-
nellt bolag, säger att en förutsättning för att de ska kunna bli stora på världsmarknaden 
är att de sammanslagna företagen måste skapa en sammanfogad företagskultur för att på 
bästa sätt kunna leverera förstklassig service till sina kunder. (Weihard, 2013) Men vad 
är egentligen skillnaden mellan service och tjänst? Tjänster är mer likt en produkt på det 
sättet att de går att köpa, men de har egenskaper som skiljer dem från produkter. De 
“rena”  tjänsterna,  som  exempelvis  en  klippning  hos  en  frisör, en hotellnatt eller en mas-
sage, är immateriella, medan produkter är av materiellt slag. (Schneider et al., 2003, s. 
123). En tjänst skiljer sig även från en produkt i och med att den konsumeras och pro-
duceras samtidigt, att den inte går att ta på och att kunden är delaktig i skapandet av 
tjänsteprocessen (Schneider et al., 2012, s. 123). Detta skiljer sig från den service som 
vi syftar till, vilken kan komplettera köpet av både produkter och tjänster. Med service 
menar vi det sätt som medarbetaren kommunicerar ut erbjudande om produkter eller 
tjänster, samt det sätt företaget i stort beter sig inom organisationen och hur de skapar 
strategier. Kort kan service beskrivas som den extra ansträngning medarbetaren gör mot 
externa och interna kunder, där interna kunder är de anställda på företaget Denna servi-
ce går inte att köpa separat, men höjer värdet på tjänsten eller produkten som säljs. 
(Grönroos, 2000, s. 4; Lydahl, 2008; Schneider & Bowen, 1995, s. 19-20, 109, 238) 

1.1.2 Servicekultur 
En specifik form av företagskultur, som fokuserar på service och har ett kundfokus i 
företaget kallas servicekultur (Zeithaml et al., 2009, s. 349). En servicekultur definieras 
av att medarbetarna arbetar i team där deras främsta mål är en nöjd kund (Echeverri & 
Edvardsson, 2012, s. 309-310) och där medarbetarna har en erkänd viktig roll i företaget 
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(Schneider & Bowen, 1995, s. 145). Ni har säkert hört talas om internetjätten Google. 
De har själva sagt att nyckeln till deras framgång och nytänkande är deras unika före-
tagskultur och fokus på sina anställda. Google har stort förtroende för sina anställda där 
de själva får ta initiativ till hur de ska lösa de arbetsuppgifter de tilldelas. (Ahlbom, 
2013) Tidigare studier har visat att företags behandling av medarbetare reflekteras i hur 
medarbetarna behandlar kunden (Schneider & Bowen, 1995, s. 240), och för att medar-
betarna ska känna sig tillfredsställda och motiverade måste de trivas på arbetet, och här 
spelar företagskulturen en viktig roll (Zeithaml et al., 2009, s. 348). I en servicekultur är 
det viktigt att kulturen på företaget präglas av service och att inte enbart medarbetarna 
som arbetar mot kund skall tänka på servicekvalitet och att skapa relationer, utan att 
detta även gäller medarbetare som inte har direkt kundkontakt (Schneider & Bowen, 
1995, s. 133 -134). 

Grönroos (2008) har definierat servicekultur som: “...   en   kultur   där   man   värdesätter  
god service och där det bland alla anställda upplevs som naturligt och självklart att 
förse såväl interna som slutgiltiga, externa kunder med god service; där detta utgör en 
av de viktigaste värderingarna”  (Grönroos, 2008, s. 395; Grönroos, 1990, s.244; Wilson 
et al., 2008, s. 269; Zeithaml et al., 2009, p. 349). 

Denna definition innehåller ett par antaganden som karaktäriserar ett serviceföretag; 
företaget har ett genuint intresse för service, och medarbetare vet att service är uppskat-
tad och värderad. Det andra är att bra service ges till både externa och interna kunder. 
(Grönroos, 1990, s. 244; Zeithaml et al., 2009, s. 349) En företagskultur är komplex att 
studera (Schein, 1990, s. 111), vilket har lett till att många forskare valt att dela upp 
kulturen i nivåer för att lättare kunna studera den (Bang, 1999, s. 49; Schein, 2010, s. 
23-25). Vi kommer även att göra detta när vi tittar på servicekultur. 

Schein (1992, 2004, 2010) har utvecklat en modell som delar upp kulturen i tre nivåer: 
artefakter, värderingar och grundläggande antaganden (s. 23-25). Artefakterna, som är 
den yttersta nivån utgörs av det du som besökare i exempelvis en affär kan uppfatta med 
dina fem sinnen, bland annat lukten i butiken, om det spelas musik och hur personalen 
beter sig (Schein, 2004, s. 26). Det du däremot inte vet är varför det luktar på ett visst 
sätt, varför det spelas en viss typ av musik och varför personalen beter sig som de gör. 
För att förstå detta behövs en förståelse av de djupare värderingarna och grundläggande 
antagandena i organisationen, det vill säga vilka regler de lever efter. (Schein, 2004, s. 
28) Dessa återfinns bland organisationens värderingar, som utgörs av organisationens 
mål, prioriteringar och ideal (Bang, 1999, s. 51). Till exempel så syns några av Googles 
värderingar ganska tydligt i exemplet vi tog upp tidigare. Google värderar sina medar-
betare och är noga med att personerna de rekryterar har samma värderingar som dem 
(Ahlbom, 2013). Sen har vi de grundläggande antagandena, vilka är de självklara värde-
ringar som finns inom företag och tas för givet av medlemmarna i organisationen (Sche-
in, 2004, s. 31). 

Intresset för servicekultur tog fart under 1980-talet (Schneider et al., 2012, s. 362) i 
samband med den stora tillväxten i servicesektorn (Wilson et al., 2008, p. 8-9). Flera 
forskare har skrivit om företagskultur inom området service management vilket enligt 
Edvardsson och Enquist (2002) var grunden till forskningen om servicekultur (s. 
154). Både forskare och praktiserande inom området upptäckte att de strategier och mo-
deller som använts tidigare för den industriella sektorn visade sig vara ogynnsamma för 
både företag och kund inom servicesektorn (Spohrer & Maglio, 2008, s. 241). 
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Det var även under 70- och 80-talet som forskare antydde att de belöningssystem base-
rade  på  “redovisning”  som  tidigare  använts,  inte  fungerade  lika  bra  i  serviceorganisatio-
ner. Författare antydde att de var bakåtsträvande och i början på 90-talet så ledde detta 
till utvecklingen av nya system som skulle fokusera på icke-finansiella, framtidsbyg-
gande och externa sätt att mäta prestation. Vidare så fokuserades det mycket på hur led-
ningen skulle implementera dessa nya system, eller förändra de gamla systemen, i före-
tagen. (Bourne et al., 2000, s. 754-755; Spohrer & Maglio, 2008, s. 241) 

 
 

1.1.3 Belöningssystem 
Google har även varit i framkant när det gäller hur företag belönar sina anställda. De 
anser att ekonomiska belöningar hör till historien och motiverar inte 2000-talets medar-
betare. Idag behöver medarbetare istället motiveras av känslan att de är en del av något 
större som de har möjlighet att påverka. En inspirerande arbetsmiljö och mer frihet är 
det som motiverar medarbetarna, ekonomisk belöning har visat sig ha motsatt ef-
fekt.  (Motivation, 2011) Genom att använda rätt belöningssystem kan organisationen 
visa vilket beteende som är värderat i organisationen (Schneider & Bowen, 1995, s. 
165; Ueno, 2013, s. 34-35). Belöning och belöningssystem handlar om hur medlemmar 
i en organisation belönas utefter vad de är värda för organisationen (Armstrong, 2002, s. 
3). Belöningar finns i olika former som främst brukar delas in i finansiella, det vill säga 
en ersättning för arbete i monetära medel, och icke-finansiella belöningar som kan vara 
befordran, ökat ansvar eller andra sociala och psykologiska belöningar (Arvidsson, 
2005, s. 22). De delas även in i individuell belöning där medarbetarna belönas för deras 
enskilda prestation (Nilsson & Ryman, 2005, s. 26), samt team-baserad belöning när 
hela gruppen blir belönad för deras gemensamma insats (Pearsall et al., 2010, s. 184). 

Evelina Wahlqvist förklarar att arbetet idag måste vara roligt. Ledningen måste ge rätt 
feedback och en rimlig utmaning i arbetsuppgifterna, då flödar kreativiteten bland med-
arbetarna. (Nilsson, 2012) Individens motivation är nära sammankopplad med belöning, 
och det är viktigt att få den anställda att bibehålla sin motivation under åren som an-
ställd.  Belöning handlar i grunden om att skapa rätt motivation hos de anställda för att i 
sin tur säkerställa effektiviteten i verksamheten (Arvidsson, 2005, s. 16) Men det har 
visat sig svårt för företagen att belöna individen för rätt saker, att de levererar god servi-
ce till kunden, utan att implementera fel typ av belöning som istället ger motsatt effekt, 
det vill säga att individen istället exempelvis blir fokuserad på att avverka många kun-
der eller att sälja en stor kvantitet av tjänster eller produkter. (Schneider & Bowen, 
1995, s. 145-147) Belöning och belöningssystem är även ett sätt för ledningen att guida 
sin personal till att bland annat hjälpa dem att jobba mot de uppsatta organisationsmålen 
(Arvidsson, 2005, s.14; Schneider & Bowen, 1995, s. 165). Genom att titta på hur före-
tag belönar sina anställda har vi uppmärksammat att det finns belöningsformer som 
motarbetar syftet med en servicekultur. 

En svårighet med att använda belöningssystem som belönar rätt typ av beteende ligger i 
svårigheten att mäta serviceprestationen. Det är ofta lättast att mäta prestation i siffror; 
antal telefonsamtal, antal betjänade kunder på en dag, antal sålda produkter, hur högt 
belopp en person säljer för i genomsnitt och så vidare. Det är svårare att mäta hur bra en 
medarbetare förmedlar ett budskap, hur de säljer in företaget långsiktigt hos kunden, hur 
omtyckta de är bland kunderna, hur de tar hand om kundklagomål, eller med andra ord 
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hur serviceinriktade de anställda är. Om detta är beteenden som värdesätts hos företag 
så bör de även belönas. Svårigheten i att mäta hur väl medarbetare presterar på denna 
front gör att företagsledningen ofta belönar de mätbara beteenden, och i värsta fall kan 
dessa beteenden totalt motarbeta servicebeteendet. (Wilson, 2001, s.724; Kerr, 1975, s. 
775, 780; Schneider & Bowen, 1995, s. 145) 

Det som gör belöningar och belöningssystem intressant att titta närmare på i relation till 
servicekultur är att det fortfarande finns en del problem med hur man praktiskt ska be-
löna sina anställda inom serviceorganisationer. I och med att service, eller tjänster, är 
immateriella och heterogena är det svårt att hitta ett sätt att mäta service på. En av de 
vanligare mätningsmetoderna av service idag är att mäta servicekvalitén, det vill säga 
hur nöjd kunden är med den upplevda kvaliteten (Grönroos, 2008, s. 220). Detta är ett 
effektivt sätt, men kräver en del extra jobb från både företag och kund. Ett exempel där 
belöningssystemet kan ha motsatt effekt, det vill säga att det belönar ett motsatt beteen-
de, är en telefonsupportfunktion hos ett företag. Oftast mäts personalens prestationer i 
antal samtal, samt hur lång tid det tar att hjälpa kunden, där kort tid är bättre. Detta kan 
leda till fel beteende hos personalen. De tar många samtal men lyckas inte leverera en 
bra servicekvalitet, men trotts detta är det den som tar mest samtal som får största belö-
ningen. Jämför detta med en medarbetare som inte tar lika många samtal men som leve-
rerar en god service och servicekvalitet till kunden, de blir straffade trots att dessa kun-
der troligtvis blir mer lojala mot företaget. (Schneider & Bowen, 1995 s. 147) 

Trots att servicekultur är ett relativt välanvänt begrepp inom både organisatorisk psyko-
logi och beteendevetenskap samt inom marknadsföringen så finner vi få studier som 
direkt kopplar samman servicekultur och belöningssystem. Vi har funnit studier som 
berör belöningssystem och att effekter av dessa kan uppmuntra ett dysfunktionellt bete-
ende hos medarbetare (Schneider & Bowen, 1995; 145; Ueno, 2013, s. 35). De få studi-
er vi funnit börjar bli till åren i relation till den snabbt förändrande synen på service. 
Schneider och Bowen (1995) har diskuterat kring detta ämne utifrån de studier gjort 
fram till 1995, där de förklarar att i och med att konsumentsamhället har förändrats 
drastiskt vad gäller service från 90-talet till idag anser vi att kompletterande studier mel-
lan belöningssystem och servicekultur bör göras. Schneider och Bowen (1995) skriver i 
sin bok att de tror att service kommer att utvecklas än mer i framtiden och att vikten av 
en servicekultur då är större. Vi författare håller med om att utvecklingen har gått åt det 
håll som Schneider och Bowen (1995) beskriver, men trots detta finns det få studier 
gjorda på servicekulturer och speciellt hur belöningssystemens inverkan på människor-
na i organisationen påverkar denna djupt rotade servicekultur, eller vice versa.  Därför 
har vi valt att gå djupare i ämnet och undersöka hur belöningssystem har påverkat och 
idag påverkar eller påverkas av servicekulturen genom fallstudier på två företag inom 
försäkringsbranschen. Vi kommer att studera de lokala kontoren i Umeå. 

Svårigheten som vi vill undersöka ligger främst i hur belöningssystem kan påverka ser-
vicekulturen, eller påverkas av servicekulturen, hos företag på ett positivt eller negativt 
sätt beroende på belöningskriterier och hur medarbetare belönas. 

1.2 Problemformulering 

“Hur påverkar eller påverkas servicekultur av belöningssystem?” 
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1.3 Syfte 

Syftet är dels att identifiera om företagen är servicekulturer genom att analysera organi-
sationskulturen utifrån tre olika nivåer; artefakter, värderingar och grundläggande anta-
ganden. Syftet är även att identifiera problem och möjligheter med belöningssystem i 
förhållande till servicekultur från ett ledningsperspektiv. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel kommer vi att förklara vad som ligger till grund för vår studie och vilka 
utgångspunkter vi har inför teoriavsnittet. Vi kommer här även att förklara vilken 
forskningsmetod vi valt samt vilket perspektiv vi kommer att anta i studien. 

2.1 Förförståelse 
Vi studerar civilekonomprogrammet med inriktning mot service management och läser 
just nu vår åttonde och sista termin vid Umeå Handelshögskola. Service och kultur är 
något som återkommit under vår utbildning, det var bland annat en stor del av vår första 
kurs på programmet, Service Management - introduktion av ett tjänsteperspektiv, som 
gav första smaken av vad vi nu valt att skriva om. Förutom denna kurs har vi även läst 
Företagets organisation där vi fick lära oss om grupprocessen och ledarnas roll i orga-
nisationen, samt Ledarskap där vi gick djupare in på ledarskapets problem och möjlig-
heter vilket är starkt kopplat till kultur. Vi har även läst Beteendevetenskap där vi fick 
en djupare förståelse för mänskliga handlingar och aktioner samt reaktioner som har 
hjälp oss att tolka beteendena och kroppsspråk. Denna kunskap har hjälpt oss vid tolk-
ningen av kroppsspråk och reaktioner vid intervjutillfällena i studien. Parallellt med att 
vi byggde på vår kunskap om kultur och andra organisatoriska funktioner så var vi i 
kontakt med olika företag i samband med studierna. Bland annat utförde vi ett uppdrag 
för ett företag vid Designhögskolan samt att vi fick en djupare kontakt med de företag 
där vi utförde vår praktik. Genom att vi haft kontakt med olika företag under vår studie-
tid har detta gett oss en förståelse för företags komplexitet och struktur, samt att de alla 
är unika i sin uppbyggnad. Men det var först under vårt sista år där vi båda valde Mana-
gement som inriktning som vi fastnade för kultur och började fundera över dess kom-
plexitet. Det var här vi fick den djupare förståelsen för kulturens roll i och med att vi 
läste kurserna People - The Human Side of Organizing, Perspectives on strategy, Pro-
ject management och Strategizing. Dessa kurser utvecklade vår förståelse för det prak-
tiska problem som finns i organisationer som främst är relaterade till företagsstyrning. 
Detta är också en anledning till att vi valt att utförs studien från ett ledarperspektiv. Då 
belöningssystem är en naturlig del av företagsuppbyggnaden så har även detta behand-
lats under studieperioden i olika kurser, men blev mer intressant för oss i samband med 
att vi tittade på den stora bilden av ett företag, vilket kom under den senare delen av 
studietiden. Under vår studieperiod har vi även fått praktisk förkunskap om kvalitativa 
och kvantitativa studier där vi använt oss av både enkäter och intervjuer. Vi har båda 
tidigare erfarenheter från kvalitativa studier som vi använt oss av under studietiden i 
samband med uppsatsskrivande på B-nivå och praktik och kommer att tillämpa de kun-
skaper vi samlat på oss under dessa för att utförandet av intervjuerna ska få så hög kva-
litet som möjligt. I samband med detta har vi även båda erfarenhet av utvecklandet av 
intervjuguide och sammanfattandet av resultat som vi även kommer att använda oss av i 
denna studie. 

Vi har båda två har gedigen erfarenhet från servicebranschen sedan tidigare då vi arbetat 
eller arbetar inom vårdyrket men även med servicerelaterade yrken i butik och på call-
center. Då service är centralt i vår studie, ger detta oss inte bara en djupare förståelse för 
hur medarbetarna bemöter sina kunder, utan även en förståelse för den speciella typen 
av kundmöte som sker via telefon. Vi har fått vara en del av, och erfara, olika kulturer 
inom de organisationer vi varit men även olika belöningssystem.  
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2.2 Ämnesval 
Med vår bakgrund föll det sig ganska naturligt att vi ville anta någon form av service-
perspektiv på vår studie då vi båda tycker att detta är viktigt och framförallt intressant. 
Vi tror även att det är fler än vi som är intresserade av ett serviceperspektiv då det finns 
en tydlig trend i samhället som pekar mot att det blir allt viktigare med service. Vi tror 
att fler företag kommer att sträva efter en företagskultur influerad av ett djupt rotat ser-
vicetänk, det vill säga en servicekultur. Att då veta hur belöningen av medarbetarna 
påverkar denna kultur, eller tvärt om, kan därför anses viktigt både i våra framtida yr-
keskarriärer, men även för företag som idag är eller strävar efter att bli en servicekul-
tur.  Vi hoppas och tror att resultatet av denna studie är något vi kommer få användning 
av i framtiden som ledare, eller medarbetare, på företag. 

Det är då intressant att se hur belöningssystem påverkar servicen och därmed kulturen i 
en serviceorganisation. Det är viktigt att vara medveten om konsekvenserna vid valet av 
ett visst typ av belöningssystem. Vi valde därför att fokusera på servicekultur och belö-
ningssystem.  

Anledningen till att vi valt att studera servicekultur och belöningssystem i försäkrings-
branschen är att vi personligen finner denna bransch intressant. Det är även en bransch 
som säljer ”rena”  tjänster. Försäkringsbranschen ställer även höga krav på deras medar-
betare, då det är dessa som har daglig kontakt med kunderna. Exempelvis har skadere-
glerare ofta kontakt med personer som på ett eller annat sätt varit utsatt för olycka, vil-
ket kan vara en stor del av kundens nuvarande dagssituation och ett känsligt ämne, sam-
tidigt som det endast är ännu ett samtal för skaderegleraren på försäkringsbolaget. Vi 
anser att dessa situationer kräver extra god service för att kunden ska bli nöjd, och där-
för anser vi att försäkringsbolag bör sträva efter en servicekultur. Försäkringsbranschen 
är också en bransch där många organisationer använder individuell belöning som moti-
vation, och vi är intresserade av att se vilka problem eller möjligheter som skapas mel-
lan detta och en eventuell servicekultur. 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns olika sätt att se på den sociala verkligheten och kunskap inom ett visst områ-
de, och främst delas dessa in i två skolbildningar: positivism och hermeneutik (alterna-
tivt tolkningsperspektivet) (Bryman & Bell, 2005, s. 27; Johansson Lindfors, 1993, s. 
37). Då vår studie syftar till att se hur servicekultur och belöningssystem inverkar på 
varandra blir det naturligt för oss att anta ett hermeneutiskt förhållningssätt. Alvesson 
och Björkman (1992) tycker att den viktigaste faktorn i kulturforskning är att ha en tol-
kande ansats (s. 41). Det tillåter oss att tolka den sociala verkligheten i de två företagen 
och genom att använda kvalitativa metoder få den djupare förståelsen som behövs för 
att vi ska kunna tolka och senare analysera hela servicekulturen. Hermeneutik är ett 
vetenskapligt förhållningssätt som är i direkt motsats till positivismen. Den hermeneu-
tiske forskaren anser att genom att tolka människans språk går det att tolka den mänsk-
liga existensen. Till skillnad från positivismen vill man inte förklara saker, utan förstå 
dem genom att tolka det skrivna och talade språket samt beteenden. (Patel & Davidson, 
2011, s. 28-29) 

Det hermeneutiska förhållningssättet anser att människans handlande inte skapas av 
rådande omständigheter utanför hennes kontroll, utan hon förhåller sig till sin omgiv-
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ning och integrerar med denna oavsett ändamål (Starrin & Svensson, 1994, s. 75-6). 
Hermeneutiska forskare närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen för-
förståelse och denna förförståelse anses vara en tillgång och inte ett hinder för att förstå 
forskningsobjektet (Patel & Davidson, 2011, s. 28-29). Vi som författare har valt vårt 
ämne efter vår förförståelse, och kommer även att bemöta intervjupersonerna med den-
na förförståelse, vilket är något vi anser gynnar studien då vi med hjälp av våra tidigare 
erfarenheter lättare kan förstå och sätta oss in i intervjuobjektens situation. Här genere-
ras kunskap genom tolkningar av beteende och den omgivande kontexten vilken inte 
kan mätas (Bryman & Bell, 2005, s. 29; Hartman, 1998, s. 95; Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 30) vilket i sin tur är typiskt vid studier av organisationskultur (Schein, 1990, s. 
111).  

Den hermeneutiske forskaren väljer att titta först på helheten och sedan gå in på, och 
förstå, del för del och sedan jämföra dessa mot helheten för att få en så fullständig för-
ståelse som möjligt (Patel & Davidson, 2011, s. 29-30). Vi har börjat med att läsa om 
företagskultur som helhet för att sedan fördjupa oss i servicekulturen, på ett liknande 
sätt har vi bearbetat litteratur kring belöningssystem då vi först tittade på HRM (human 
resource management) funktioner som helhet för att sedan fördjupa oss på belöningssy-
stem. Vi har dock inte valt att ta med all litteratur vi gått igenom i teoriavsnittet utan har 
läst in oss på detta sätt för att först få en helhetsbild innan vi sedan fördjupar oss inom 
vissa områden. Detta visar på ett hermeneutiskt tillvägagångssätt.  

2.4 Verklighetssyn 
Vår studie syftar till att uppnå en förståelse av de problem och möjligheter belöningssy-
stem och servicekultur har i förhållande till varandra utifrån två fallstudier inom försäk-
ringsbranschen. Med tanke på att vi kommer att studera kultur som är ett abstrakt och 
komplext ämne (Bang, 1999, s. 21) kommer det vara oundvikligt att inte påverkas av 
våra egna referensramar. Vi kommer att utgå från våra egna observationer samt den 
informationen vi får av de deltagande personerna, vilket är deras personliga uppfattning, 
men även inkludera de intryck vi får av dem vilket betyder att vi kommer att göra en del 
personliga tolkningar. Med detta som grund anser vi inte att det skulle vara möjligt att 
uppnå den grad av objektivitet som eftersträvas i en objektiv studie, vilket resulterar i att 
studien kommer att anta en subjektiv verklighetssyn, vilket är i linje med det hermeneu-
tiska förhållningssättet (Patel & Davidson, 2011, s. 28-29). Ejvegård (2003) anser där-
emot att forskaren är skyldig att vara så objektiv det går vid utförandet av en vetenskap-
lig studie (s. 19).  För att kunna utföra en objektiv tolkning skulle situationen behöva 
vara oberoende av individer, språkgemenskaper och kulturer (Johansson, 2011, s. 48), 
vilket är raka motsatsen till vad vi valt att studera. Även om vi skulle försöka så kom-
mer vi att göra undermedvetna tolkningar utifrån oss själva, vår förståelse, vår uppfatt-
ning och kulturbakgrund vilket medför att vi inte kommer att kunna genomföra en helt 
objektiv tolkning (Johansson, 2011, s. 48). Detta betyder att det presenterade materialet 
kommer att vara, till viss grad, influerat av oss författare, och våra tidigare erfarenheter 
och åsikter (Ejvegård, 2003, s. 19).  

2.5 Metodval 
Det finns främst två olika former av forskningsstrategier: kvantitativa och kvalitativa 
(Bryman & Bell, 2005, s. 39). Den kvantitativa forskningen grundar sig i kvantifiering 
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vid insamling och analysering av data medan den kvalitativa lägger vikt på ord. Den 
kvantitativa forskningsstrategin hör ihop med ett deduktivt synsätt, en naturvetenskaplig 
kunskapsteoretisk inriktning och har en objektiv uppfattning om verkligheten. Den kva-
litativa studien är den kvantitativas motsats med ett induktivt synsätt, en tolkande kun-
skapsteoretisk inriktning och har en subjektiv verklighetsuppfattning. 

Då vi valt att studera kultur, vilket är ett vagt och abstrakt fenomen i organisationer så 
passar inte de mer direkta metoderna (Bang, 1999, s. 160), exempelvis skulle vi inte nå 
det djup vi strävar efter genom ett frågeformulär. I vår studie ämnar vi att studera två 
organisationers kulturer och belöningssystem och påvisa de problem och möjligheter 
som finns mellan dessa i vardera organisation, vilket leder oss bort från de kvantitativa 
metoderna och in på de kvalitativa. Enligt Bang (1999) tycks det råda en enighet bland 
kulturforskare om att det är kvalitativa metoder som bör ha den större rollen i kulturella 
studier (s. 160). Kvalitativa studier ämnar till att forskaren försöker skaffa sig en förstå-
else av hur människan upplever sin situation (Hartman, 1998, s. 239), vilket vi önskar 
göra i denna studie. 

Enligt Bryman och Bell (2005) är den vanligaste kritiken från kvantitativa forskare mot 
kvalitativa forskare att de är allt för subjektiva i resultaten som bygger på forskarnas 
egna uppfattningar och personliga förhållningssätt till undersökningspersonerna (s.318). 
Som vi redan nämnt är vi inte ute efter att dra några generella slutsatser. Vi kommer 
endast att generalisera på en lokal organisationskulturell nivå, och mellan de två stude-
rade kulturerna. 

2.6 Angreppssätt 
Vi har valt att utgå från befintlig litteratur och teorier inom servicekulturområdet och 
belöningssystemområdet och utifrån dessa skapa ett teoretiskt ramverk som vi sedan 
kommer att använda vid insamling av empiri och analys av denna, vilket betyder att vi 
kommer att använda en deduktiv ansats. Deduktion utgår från teorin och testar denna 
med hjälp av empiri, medan ett induktivt angreppssätt utgår från empirin och genererar 
utifrån detta teorier (Arbnor, 1994, s. 108; Bryman & Bell, 2005, s. 25; Johansson Lind-
fors, 1993, s. 55; Trost, 2010, s. 37). Vi anser ett deduktivt angreppssätt lämpligt då 
kultur är ett så pass abstrakt fenomen (Bang, 1999, s. 21, 23) att vi som forskare måste 
få en uppfattning och begränsning på vad detta kommer att vara i vår studie. Genom att 
använda befintlig forskning och litteratur inom ämnesområden kan vi bilda oss en tydli-
gare bild av vad det är som ska studeras, men även hur det studeras på bästa sätt. Vi 
kommer även att använda teorin som utgångspunkt vid utformningen av intervjuguiden 
som kommer att användas vid datainsamlingen. I och med en deduktiv ansats kommer 
den största delen av arbetet ligga före den empiriska studien, där vi kommer att till 
skillnad från en induktiv ansats där största delen av arbetet sker efter empirinsamlingen 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 59). 

2.6.1 Studiens perspektiv 
Enligt Eliasson (1995) är det viktigt att visa vilket perspektivval vi har antagit som fors-
kare för att påvisa att vi reflekterat över vår relation till de parter som finns i den sociala 
verkligheten vi studerat (s. 167). Då vi ämnar titta på de problem och möjligheter som 
finns mellan en servicekultur och ett belöningssystem har vi valt att utgå från ett led-
ningsperspektiv. Vi anser att detta är det mest intressanta perspektivet att utföra denna 
studie på, då ledningen är de som sitter på ett stort inflytande och ansvar i den studerade 
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miljön och även de som har möjligheten att påverka både servicekulturen och belö-
ningssystemet. Då vi valt att studera organisationsmedlemmar vid olika positioner inom 
företagen har vi ett ledarperspektiv och medarbetarperspektiv, och ett alternativt per-
spektiv skulle vara ett medarbetarperspektiv. Men då vi anser att ledarperspektivet är 
mer i linje med vår problemformulering och syfte valde vi detta. Detta perspektiv är 
också av intresse för oss med tanke på vår utbildning och framtida arbete då vi har som 
mål att vara verksamma högre upp i en organisation. 

2.6.2. Teoretisk referensram & litteratursökning 
Under litteratursökningsprocessen har vi läst in oss på befintlig litteratur inom kultur, 
organisationskultur, servicekultur och belöningssystem där fokus har lagts på de tre 
sistnämnda. Vi har sökt och använt oss av litteratur i form av böcker, tidigare studier 
och artiklar av vetenskaplig natur. Vår främsta källa för vetenskapliga artiklar har varit 
Business Source Premier (BSP) och Emerald Fulltext via Umeå Universitets databas. 
Vi har även använt oss av Google Scholar i vårt sökande efter artiklar, böcker och för-
fattare. Google Scholar har vi främst använt oss av när vi har haft svårt att hitta relevan-
ta artiklar via BSP, då en sökning på Scholar inkluderar det som finns tillgängligt på 
BSP och kan koppla oss direkt till Universitetets databas. De kriterier vi satt för artiklar 
och tidigare studier är att hålla oss till de som är Peer reviewed, det vill säga artiklar 
som är granskade av andra forskare inom samma forskningsområde. Har vi funnit in-
tressanta artiklar som vi inte vet om de är Peer reviewed har vi varit noga med att kon-
trollera var denna har publicerats, då vi från tidigare litteratursökningar och under denna 
tid har vi lärt oss känna igen vilka journaler som anses publicera material av hög kvali-
tet och har många andra Peer Reviewed artiklar, vilket ger oss en indikation om kvalite-
ten av artikelns innehåll. Vi har även varit noga med att granska referenserna i artiklar-
na. Har de refererats av andra författare inom vårt forskningsområde har vi ansett att 
källan som tillförlitlig. När vi funnit relevanta artiklar har var varit noga med att studera 
deras referenslista för att försäkra oss om att artikeln har en trovärdig grund. Vi har 
även valt att följa upp referenser från artiklar som varit relevanta för vår studie, och på 
detta sätt kunna gräva oss djupare in i ämnet. Förutom artiklar så har vi använt oss av en 
del böcker, de flesta som vi funnit som grundkälla i artiklar eller som källa för djupare 
och mer omfattande beskrivning av teori eller metod. Vi har även valt att referera till 
böcker klassificerade som kursböcker, vilka inte anses som tillräckligt djupgående för 
en studie på denna nivå, men dessa har vi främst använt som kompletterande källor eller 
vid tillfällen då dessa källor har varit frekvent refererade av författare inom vårt forsk-
ningsområde. 

Primärt har vi använt oss av grundkällor för att det inte ska bli en misstolkning av origi-
naltexten, vid de enstaka tillfällen vi har använt oss av andrahandsreferering är då det 
varit omöjligt för oss att få tillgång till originalkällan. Vid dessa tillfällen har vi nämnt 
att det handlar om en andrahandsreferering. De andrahandsreferat vi använt är inte hel-
ler av betydande vikt får studiens helhet, utan främst i kompletterande syfte. 

Vi delade upp litteratursökningen i två delar; servicekultur och belöningssystem, och 
började läsa in oss på det förstnämnda. I vår litteratursökning om servicekultur insåg vi 
snabbt att det inte fanns mycket som uttryckligen var servicekultur. Vi fann däremot en 
bok av Schneider och Bowen (1995), Winning the Service Game, som gav oss en ut-
gångspunkt och inspiration för fortsatt litteratursökning. Vi breddade sökningen till or-
ganisationskultur kopplat till tjänsteföretag. Detta fokus gav oss mer att jobba med, men 
resultaten blev mycket varierande. Till slut hittade vi ett spår i litteraturen som tog oss 
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in på det vi sökte efter. I detta spår blev det en rundgång på ungefär 15 författare.  För 
att  ytterligare  öka  förståelsen  om  organisationskultur  så  inkluderade  vi  “vanlig”  organi-
sationskultur i sökningsprocessen. Här fann vi det som kom att vara mest användbart för 
oss i denna studie, däribland författaren Edgar Schein (1992, 2004, 2010), vars teori om 
kulturnivåer vi valt att bygga vårt ramverk runt. Under denna litteratursökning har vi 
bland annat använt oss av sökorden: serviceculture, service culture, organizational cul-
ture, company culture, service marketing, managing culture, company culture develop-
ment, service perspective, service management, service sector, service shaping. 

Vid litteratursökningen om belöningar och belöningssystem så följde vi samma möns-
ter. Här fokuserade vi på att hitta litteratur som var kopplad till service och tjänsteföre-
tag. Vi upplevde det som lättare att finna litteratur om belöningar jämfört med service-
kultur. De sökord vi använt oss av vid denna litteratursökning har innefattat: service & 
rewards, rewardsystem, measure service, reward systems, rewardsystems for service, 
rewards impact on service, reward. 

Enligt Johansson Lindfors (1993) kan litteratursökningen fortgå ända till arbetet lämnas 
in för tryck, men att den huvudsakliga sökningen bör avslutas tidigare. Hon menar att 
sökningen kan avslutas när den har uppnått en mättnad, det vill säga när resultatet av 
sökningen tenderar att återkomma till samma källor som redan har uppmärksammats. 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 88) För oss kom vi in i denna fas tre gånger, både gällan-
de företagskultur och servicekultur där vi i båda fallen uppnådde en mättnad när vi hittat 
författare som Edgar Schein och Benjamin Schneider. På vårt tredje område med belö-
ningssystem fick vi inte en mättnad på samma sätt då vi valde att inte gå lika djupt i 
detta, men författare som Akiko Ueno återkom ständigt i sökandet efter belöningssy-
stem kopplat till service. 

2.7 Källkritik 
Vårt ämnesval i servicekultur har gjort att vi fokuserat på artiklar och böcker skrivna av 
författare som är kända inom det aktuella området, dessa är bland annat Benjamin 
Schneider (1994, 1997, 2000) som har skrivit mycket om service inom organisationer 
samt Christian Grönroos (1990), vars definition av servicekultur vi använt. Grönroos är 
ingen kulturforskare, utan är mer känd inom marknadsföringsområdet och service ma-
nagement. Hans definition av servicekultur har däremot anammats av de forskare som 
skriver om service och servicekultur.  

En del av våra källor daterar tillbaka till 1970-talet, vilket kan anses gammalt. Men i de 
fall vi använt oss av så pass gamla källor är det för att referera tillbaka till ett grundbe-
grepp eller när vi tar upp ämnesområdets utveckling. En del av de artiklar och böcker 
om servicekultur vi använt oss av är ungefär 20 år gamla, men det har visat sig att den 
senare forskningen refererar tillbaka till den äldre, och då vi valt att använda oss av 
grundkällan eller den ursprungliga diskussionen anser vi att dessa fortfarande är aktuel-
la. Dessutom menar Johansson Lindfors (1993) att ett gammalt forskningsresultat inte 
behöver vara inaktuellt bara för att det är gammalt rent åldersmässigt (s. 89) Vi har även 
försökt hitta nyare källor med forskning som är gjord inom de närmsta åren och har hit-
tat en del artiklar, speciellt om belöningar, från så nyligt som år 2013. Detta är även 
något som Johansson Lindfors (1993) skriver om, och menar på att man som forskare 
inte bara ska titta på gamla grundkällor utan även följa de nyaste forskningsrönen (s. 89-
90). Med tanke på hur service har vuxit inom alla branscher de senaste åren trodde vi att 
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det skulle finnas mer nyare forskning inom området, men vi har haft svårt att få tag på 
dessa. Vi anser det även märkligt att inte servicekultur, eller service culture inte an-
vänds i större utsträckning som ämnes- eller sökord.  

Det finns mycket intressant forskning om HRM-funktioner och dess inverkan på servi-
cekultur, men vi har valt att avgränsa oss till att enbart titta på belöningssystem med 
undantag för kortare förklaringar av hur vissa andra HRM-funktioner hänger ihop med 
en servicekulturs uppbyggnad. Vi har även avgränsat oss inom belöningssystem, som är 
ett ämne som skulle kunna fylla en egen uppsats, för att behandla det som vi anser rele-
vant i relation till servicekultur. Vi kommer därför främst diskutera olika former av be-
löning i vår studie.  
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3. Teori 
I detta kapitel kommer vi att gå djupare i de teorier som vi tog upp i det inledande ka-
pitlet. Vi kommer att ingående förklara företagskultur och servicekultur och hur dessa 
kan analyseras utifrån tre nivåer. Vi kommer även förklara olika typer av belöningssy-
stem samt koppla detta till service och servicekultur. Frågorna i intervjuguiden är ba-
serade på detta kapitel.  

3.1 Företagskultur 

Kultur i sig har en lång historia som härstammar från antropologin, och trots att termen 
företagskultur tidigare har använts i litteratur, så var det i början på 1980-talet som före-
tagskulturområdet exploderade till följd av Pettigrews (1979) legitimering av konceptet 
och dess potential (Schneider et al., 2012, s. 369-70). Företagskultur under denna tid var 
fortfarande nytt och relativt outforskat och akademiker visste fortfarande inte vad kultur 
var och vad det stod för, ännu mindre om det var möjligt att koppla ihop företagskultur 
med den finansiella delen av företaget (Schneider et al., 2012, s. 369). Härifrån kunde 
författare och utövare utforska ämnet relativt obehindrat och två koncept på företagskul-
tur utvecklades. Skillnaden mellan dessa definitioner och metoder på företagskultur 
fokuserar på kultur som någonting som företag har eller någonting som företag är.  Den 
forskning som studerat företagskultur som en tillgång, någonting som företag har, har 
främst fokuserat på att jämföra och identifiera företags attribut. Kultur blir med detta 
synsätt något som går att kontrollera, ett verktyg för ledningen. (Schneider et al. 2012, s. 
170) Från det andra perspektivet, företag är företagskultur, har man sökt efter förklar-
ingar och förståelse hur kultur kan fungera som en guidande företagsfunktion. Kultur 
skapas av människor och förändras med människor. Från detta perspektiv har kvalitati-
va forskningsmetoder nästan uteslutande använts, ofta i samband med en induktiv 
forskningsansats. (Schneider et al., 2012, s. 370) I den här studien kommer företagskul-
tur förstås som någonting som företaget är, då vår problemformulering syftar till att 
förstå relationen mellan servicekultur och belöningssystem och hur dessa påverkar var-
andra.  

För att få en djup förståelse för hur organisationskulturen inom ett visst företag fungerar 
måste vi hitta förklaringar till på vilket sätt kulturen påverkar medarbetarna och led-
ningen, samt hur medarbetarna och ledningen kan påverka kulturen. Detta stämmer väl 
överens  med  Schneider   et   al.’s   (2012)   förklaring   på   perspektivet   att   företagskultur   är  
något som ett företag är. Kultur finns bara där det finns en grupp människor, och är inte 
något som kan förvärvas eller införskaffas på annat vis. Företagskulturen skapas av 
denna grupps gemensamma värderingar och är således en social konstruktion. Utan en 
grupp kan det inte finnas en kultur, och en grupp kan enbart existera om det finns någon 
nivå av gemensamma antaganden, annars handlar det om en samling av individer (Sche-
in, 2004, s. 88). En kulturs formationsprocess är väldigt lik den process som en grupp 
går igenom när den formas. Det är det delade tankesättet, tron, känslor och värderingar 
som i sin tur resulterar i de delade antagandena, med andra ord guppens kultur (Schein, 
2004, s. 87-8). Vi har valt att anta synsättet att företagskultur är något som är då vi själ-
va anser att kultur är en social funktion som skapas av människor och förändras av 
människor. Vår problemformulering syftar även till att förstå relationen mellan service-
kultur och belöningssystem och hur dessa påverkar varandra, vilket visar på att vårt 
synsätt innefattar relationer som uppstår mellan människor.  
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I fortsättningen kommer vi att använda både begreppet organisation och grupp. Skillna-
den menar vi då är att en grupp är något mindre än en organisation, organisationen är en 
samling grupper som därmed utgör den ett vidare begrepp. Anledningen till att använda 
båda begreppen är att de båda är sociala system som kan skapa en kultur (Bang, 1999, s. 
18). Vi vill studera organisationskultur som ett kulturellt system där vi ser att den ob-
serverade kulturen är homogen inom de lokala kontoren (Bang, 1999, s. 20), vilket kal-
las för integrationsperspektivet (Bang, 1999, s. 30). Ett annat angreppssätt är att se or-
ganisationen som en samling av subkulturer (Bang, 1999, s. 20) kallas för differentie-
ringsperspektivet (Bang, 1999, s. 30). En subkultur är en kultur som bildats inom den 
övergripande företagskulturen och bygger oftast på gemensamma yrkesgrupper eller 
sociala intressen (Plakhotnik & Rocco, 2006, s. 96) till exempel inom större företag där 
det kan bildas subkulturer på lokala kontor, eller på olika avdelningar. Det är även så att 
det ena perspektivet inte utesluter det andra. Det är som den ryska dockan som man 
öppnar och hittar en mindre och mindre docka inuti varje docka - subkulturer fungerar 
på samma sätt, i en stor kultur går det alltid att hitta grupper som gör saker på sitt egna 
sätt och därmed bildar en subkultur. (Bang, 1999, s. 30) Detta går att fortsätta analysera 
ända ner på individnivå men detta kräver en ännu djupare studie så därför väljer vi att 
titta övergripande på organisationskulturen för företagen i stort (dock på lokal nivå). 

3.1.1 Definition 
När man läser litteratur om företagskultur ser man en stor variation på definitioner av 
detta. Variationerna beror delvis på vilken typ av vetenskaplig disciplin forskaren utgår 
från och djupet av studien. (Alvesson, 2002, s. 3) Ett problem med att definiera före-
tagskultur beror på att organisationer är väldigt komplexa i sig själva (Schein, 1990, s. 
111) samt att kultur är något immateriellt och abstrakt (Bang, 1999, s. 21, 23), vilket 
kan göra det svårt att urskilja vilka processer som beror på kultur och vilka som beror 
på andra faktorer. Detta beror även på hur man har valt att definiera begreppet kultur. 
Även här är forskare inom området inte överens och definitionerna varierar (Schneider 
et al., 2012, s. 370). I en litteraturstudie, med syftet att titta på definitionerna av före-
tagskultur, gjord av Plakhotnik och Rocco (2006) på studier mellan 1994 och 2005 kom 
författarna fram till att företagskultur oftast delas upp i två typer av organisationskultu-
rer; övergripande organisationskultur (organization-wide culture) och subkulturer inom 
övergripande servicekulturer (sub-cultures within an organization-wide culture) (s. 95).  

Utifrån studien som Plakhotnik och Rocco (2006) utförde fann de ett antal gemensam-
ma nämnare i definitionerna av företagskultur, där majoriteten definierade detta som 
gemensamma värderingar, antaganden och beteenden. Edgar Scheins (2004) socialpsy-
kologiska (Bang, 1999, s.22) definition av en företagskultur var den mest refererade 
definitionen på företagskultur och lyder som följande:  

“ett mönster av grundläggande antaganden, upptäckt eller utvecklat av en viss grupp då 
den lärt sig att hantera sina externa anpassningsproblem och interna integrationspro-
blem - som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som giltiga och som därför lärs 
ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till 
dessa  problem” (Plakhotnik & Rocco, 2006, s. 95; Schein, 1992, s. 12; Schein, 2004, s. 
17; Schneider & Barsoux, 1997, s. 21).  

I denna definition ingår flera viktiga element. För det första beskrivs kultur som ett 
mönster av delade grundantaganden vilket innebär att de grundläggande antaganden 
som finns inom företaget har bildat ett mönster som går att urskilja. För det andra har 
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dessa grundantaganden blivit inlärda genom att gruppen tillsammans löst problem av 
extern anpassning och intern integrering. Vad som menas med detta är att problem rö-
rande det externa och hur företagets ska anpassas till både plats, konkurrens och utbud 
samt hur interna problem med rutiner, system och relationer får en lösning (Schein, 
2004, s. 87). För det tredje beskriver Schein (2004) att dessa problem ska ha blivit lösta 
på ett sådant sätt att det blivit ett giltigt arbetssätt och därmed anses som det rätta sättet 
för nya medarbetare att uppfatta, tänka och känna i förhållande till dessa problem (s. 
37). Enligt Bang (1999) förklarar han Scheins (1983) definition genom att vissa förhål-
landen måste vara uppfyllda för att en kultur skapas. Dessa är att: 

a) gruppen måste ha funnits tillräckligt länge för att de ska ha upplevt betydelsefulla 
problem tillsammans, 

b) gruppen måste ha löst dessa problem och fått känna av effekterna av detta, 

c) gruppen  måste   ha   “socialiserat in”   nya  medlemmar   genom   att   överföra   sättet   som  
gruppen löser problem även till dessa nya medlemmar. (Bang, 1999, s. 30) 

Det är inte vårt syfte att anta utmaningen att finna den ultimata definitionen av företags-
kultur, och det vi vill visa med denna diskussion om ämnet är den komplexitet och ut-
maning som finns i att definiera detta. Vidare kommer vi att definiera företagskultur i 
linje med Edgar Scheins definition då denna visar på att kultur är ett fenomen som upp-
står vid interaktion mellan människor som delar en historia (Wilkins & Ouchi, 1983, s. 
469; Wilson, 1997, s. 88).  Enligt Schein (1983) skapas företagskulturen av ledarna som 
startar företaget, och för att få den kulturen att växa inom företaget så krävs det att ta itu 
med hur dessa värderingar ska kommuniceras ut i organisationen (Schein, 1983, s. 14). 
Alvesson (2002) menar på att företagsledningen på ett sätt eller ett annat alltid är med 
och styr kulturen i företaget och ser till att den blir förstådd på rätt sätt (s. 1). I denna 
studie behandlas företagskultur som något som ständigt förändras och inte är något som 
statiskt behålls som det först skapades, utan att det är något dynamiskt som förändras 
med tiden och förändras med människorna som ingår i organisationen. Detta menar 
även Schein (1983) då han vidare förklarar att en ultimat företagskultur har en balans 
mellan antaganden och teorierna som grundarna av företaget tagit med sig till organisa-
tionen och vad gruppen sedan med tiden lär sig av sina egna erfarenheter (s. 14). 

Beroende på de antaganden och teorier grundarna tar med sig in i organisationen utfor-
mas organisationen efter dessa. Detta har lett till att företagskultur kan delas in i olika 
fält, där ett av dem är service management. Enligt Edvardsson och Enquist (2002) är 
servicekultur ett koncept som är influerat av företagskultur inom fältet service manage-
ment (s. 154). 

3.2 Servicekultur 

Forskare som skrivit om företagskultur inom service management är bland annat Ri-
chard Normann, som var en pionjär inom företagskulturforskningen redan på 1970-talet 
(Edvardsson och Enquist, 2002, s. 155; Normann, 2000, s. 58). Normann beskriver i sin 
bok Service Management, vars första utgåva kom 1984, en modell han skapat som kal-
las för Service Management System där kulturen har en central roll. Han menar att ser-
viceorganisationens kultur och filosofi är det som är avgörande för dess långsiktiga ef-
fektivitet. Kulturen och filosofin hos serviceorganisationen är de element som skapar de 
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värderingar och normer som banar väg för företagets framgång. (Normann, 2000, s. 59-
62) Schneider och Bowen är två författare som även de skrivit mycket om servicekultur 
inom området för service management under en lång tid (Edvardsson & Enquist, 2002, 
s. 155; Schneider & Bowen, 1995, ss. 236-258; Schneider & Bowen, 1985, s. 430-432), 
Schneider  har  även  kallats  för  “an authority on service and culture”  (Zeithaml  &  Bitner, 
1996, s. 329). Schneider och Bowen (1995) är även författare till boken ‘Winning   the  
Service  Game’  där de beskriver att för att skapa en servicekultur så behövs ett sömlöst 
servicesystem med tre olika skikt som berör vikten av kunder, mötet mellan kund och 
företag, samt samordningen av dessa (Schneider & Bowen, 1995, ss. 2-5, 8-9; Edvards-
son & Enquist, 2002, s. 155). Christian Grönroos, mer känd inom marknadsföringen 
men även då inom fältet service management, har kommit med den enda definitionen vi 
har hittat på servicekultur, vilken vi presenterar nedan. Parasuraman (1987) kommer 
med en förklaring till varför vi finner denna på marknadsföringens sida. Det var så att 
marknadsföringsforskare intresserade sig för strategier inom tjänsteföretag innan kultur-
forskarna i området hade snappat upp detta, och för att lyckas med marknadsföringsstra-
tegierna var dessa tvungna att grunda sig i en organisationskultur som uppmuntrar och 
belönar förstklassig service. (Parasuraman, 1987, s. 41) Trots att Grönroos inte har en 
bakgrund i organisationskulturforskning, så anser vi att hans definition reflekterar Sche-
ins (2010) definition av företagskultur ur ett serviceperspektiv. 

Definitionen av en servicekultur är enligt Grönroos (1990) “... en kultur där man värde-
sätter god service och där det bland alla anställda upplevs som naturligt och självklart 
att förse såväl interna som slutgiltiga, externa kunder med god service; där detta utgör 
en av de viktigaste värderingarna för alla”  (Grönroos, 1990, s. 244; Grönroos, 2000, s. 
360; Grönroos, 2008, s. 395; Wilson et al., 2008, s. 269; Zeithaml et al., 2009, s. 349; 
Zeithaml & Bitner, 1996, s. 328). Som Zeithaml och Bitner (1996) skriver så innehåller 
denna definition många implikationer om hur medlemmar i organisationen ska uppföra 
sig (s. 328). Det första som konstateras är att en servicekultur endast kan existera i or-
ganisationer  “där man värdesätter god service”.  Det  räcker  inte  med  att  organisationen  
har en eller två kampanjer som belyser vikten av service, utan detta ska återspeglas på 
alla nivåer i organisationen. Definitionen påpekar också att service inte bara är för kun-
derna, utan god service ska ges till interna såväl som till externa kunder. Slutligen anty-
der  den  också  att  god  service  “is a way of life”  i  en  servicekultur. (Zeithaml & Bitner, 
1996, s. 328-329) 

Vad skiljer servicekultur från andra företagskulturer? Servicekultur är en form av före-
tagskultur, en specialiserad företagskultur. Det som är speciellt för just servicekulturen 
är att den fokuserar på service och ett kundfokus inom företaget. Ett företag som tydligt 
implementerar ett servicetänk i hela organisationen och inte bara i det yttersta ledet ut 
till kunden, eller tvärt om, att de implementerar ett kundfokus i den interna delen av 
företaget som inte är synlig för kunden, och inte lyckas förmedla det ut till kundmedar-
betarna (Schneider & Bowen, 1995, s. 133 -134) Som definitionen av Grönroos (1990) 
säger så förklaras servicekultur som en företagskultur där det är en självklarhet att alla i 
företaget behandlar både interna och externa kunder med god service och att detta är en 
av företagets viktigaste värderingar (Grönroos, 1990, s. 244; Zeithaml et al., 2009, 
s.349). Det ligger speciell vikt i att kundintresset och fokusen på service ska vara före-
tagets främsta norm eller värdering. 

I denna studie kommer vi främst att behandla servicekultur, och det vi har gått igenom 
ovan och kommer gå igenom nedan har en påverkan på hur vi ser på servicekultur. Vi 
anser att servicekultur är en typ av företagskultur som uppkommer när ett företag har ett 
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“servicetänk”  genom  hela  organisationen.  Vi  har  även,   som  vi   tidigare  nämnt,  valt   att  
använda Grönroos (2000) definition av servicekultur. Alvesson (2002) menar att det ska 
undvikas att sätta en etikett på kulturen. Att kalla en organisationskultur för en service-
kultur exempelvis menar han är för kraftfullt och ytligt. Att förstå vad som finns bakom 
en sådan benämning kräver god insyn och god språklig förmåga att tolka vad som står 
bakom användandet av detta uttryck. En serviceorienterad organisation kan betyda 
många olika saker för olika företag och att kalla sig för en sådan säger egentligen inte så 
mycket om organisationen. (Alvesson, 2002, s. 187) Vi har dock valt att använda oss av 
detta uttryck mot att vi tydligt förklarar vad vi menar med en servicekultur och ser till 
att definiera uttrycket tidigt för att undvika missförstånd. 

Servicekulturens betydelse och inverkan på en organisations framgång har kopplats 
ihop och många forskare inom området anser att kulturen är en viktig del av företaget, 
och att en funktionell servicekultur är grunden till långsiktiga konkurrensfördelar (Nor-
mann, 2000, s. 58; Parasuraman, 1987, s. 42; Schneider & Bowen, 1995, s. 1, 254; Wil-
son et al., 2008, s. 269) En av de faktorer som gör att servicekultur skiljer sig från andra 
företagskulturer är att tjänster inte kan standardiseras på samma sätt som fysiska pro-
dukter (Parasuraman, 1987, s. 45-6). En tjänst produceras och konsumeras oftast på 
samma gång, och är immateriell. Tjänster skapas under en process bestående av värde-
skapande aktiviteter där både medarbetare och kund deltar och där kundens beteende 
inte går att standardisera (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 84), även om det är möjligt 
att standardisera personalens processer till viss del (Grönroos, 2000, s. 359). Ledingen 
kan inte heller ha direkt kontroll över tjänsteprocessen, eller ens övervaka arbetet vid 
alla tillfällen (Schneider & Bowen, 1995, s. 237; Ueno, 2012, s. 1228), och kulturen kan 
då användas på ett sådant sätt att den influerar medarbetares beteende och attityd (Para-
suraman, 1987, s. 44; Ueno, 2012, s. 1228). Att ledningen använder kulturen som ett 
verktyg för att kontrollera medarbetarna kan ses som att företaget har kultur. Dock, som 
vi nämnde tidigare, kommer vi att studera kultur som någonting ett företag är i denna 
studie.  

I ett företag med servicekultur finner man ofta även en annan form av organisations-
struktur jämfört med traditionella organisationskulturer. Den traditionella organisations-
strukturen brukar framställas som en triangel med ledningen i toppen, men det Echever-
ri och Edvardsson (2012) ser som ett problem med detta är att de anställda förväntas 
jobba för sin chef. Vid en sådan situation fokuserar alla i organisationen på att tillfreds-
ställa sin närmsta chef istället för att tillfredsställa kunderna, som är de som verksamhe-
ten bör anpassas efter. Echeverri och Edvardsson (2012) menar även att ett företag som 
är en servicekultur har en organisationsstruktur som är den omvända, det vill säga att 
triangeln är upp och ner. De skriver också att en kontroversiell organisationsstruktur har 

fokus på enskilda 
medarbetare samtidigt 
som den omvända 

organisationsstruktu-
ren hos en servicekul-
tur har fokus på team 
i organisationen. 
(Echeverri & Ed-
vardsson, 2012, s. 
309-310)  

Figur 1. Organisationsstrukturen för en servicekultur har spetsen nedåt 
(figuren till vänster), till skillnad från en traditionell organisationsstruktur 
som har spetsen uppåt (figuren till höger). 
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Konceptet att medarbetare är arbetshästar utan förmåga att tänka själva och utan moti-
vation som dessutom är beroende av ledningens styrning är inte något som stämmer 
överens med hur en medarbetare i en modern serviceorganisation borde vara. Detta be-
ror på att medarbetare har så mycket värdefull information om hur man levererar först-
klassig service (service excellence) och att de dessutom är serviceorganisationen för 
kunderna, samt att medarbetare bör få styra sig själva i större utsträckning då mellan-
chefer tas bort allt mer eftersom att de inte är nödvändiga för företagens effektivitet. Det 
är viktigt att medarbetarna känner att de har ledningens förtroende men även befogenhet 
att hantera kunder efter sitt eget omdöme. (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 304-305; 
Schneider & Bowen, 1995, s. 236-237) 

För att nå framgång som ett tjänsteföretag är det viktigt att inte låta en eller ett fåtal de-
lar av organisationen ta alla fokus, utan det krävs en helhetsbild av företagets servicesy-
stems effektivitet. Detta kräver att alla delar av servicesystemet verkar på ett harmonise-
rande sätt för att producera förstklassig service. (Schneider, 1994, s. 64) Som vi diskute-
rade ovan så har personalen i företaget en stor betydelse i en servicekultur. Schneider 
(1994) har konstaterat att hur medarbetare upplever organisationen reflekteras i hur 
kunderna upplever servicekvaliteten, och det är viktigt att hålla en hög servicekvalitet i 
en servicekultur. (s. 64)  

Kultur är inte ett lätt fenomen att studera (Bang, 1999, s. 158), och en stor del av detta 
grundar sig i att kultur består i största delen av vad som allmänt är känt som mjuka vär-
den. För att underlätta studerandet av en kultur, och i vårt fall en servicekultur, har vi 
valt att dela in kulturen i olika nivåer. Detta har vi gjort för att det ska bli lättare för oss 
att observera, studera och analysera företagskulturen i de två företag vi valt att studera. 

3.2.1 Servicekultur i tre nivåer 
Ett av de vanligare sätten att dela upp kultur på enligt Bang (1999) har varit att se kultur 
som två grundläggande komponenter: kulturinnehåll (även kallat kärnelement) och kul-
turuttryck (även kallat artefakter) (s. 49). Relationen mellan kulturinnehållet och kultur-
uttrycket är ömsesidigt och de påverkar båda varandra. Det är i kulturens uttryck som 
kulturens innehåll uttrycks på samma sätt som kulturens uttryck är en viktig del i for-
mandet av kulturens innehåll. 

Till skillnad från Bangs uppdelning om två nivåer så har Schein (2004, 2010) valt att 
dela in kulturen i tre nivåer. Den första och ytligaste nivån är artefakt-nivån, som mot-
svarar kulturuttrycket i Bangs modell som vi beskrev ovan. (Schein, 2004s. 25-27; 
Bang, 1999, s. 49, 64-66). Det är nästa nivå, de djupare dimensionerna av kultur som de 
två versionerna av kulturnivåuppdelning skiljer sig. 

Medan  Bangs  “kulturinnehåll”  omfattar  alla  resterande  delar  som  inte  omfattas  av  “kul-
turuttrycket”,  så  har  Schein  (1992)  valt  att  dela  upp  denna  i  två  nivåer;;  värderingar  och  
grundläggande antaganden. Genom att göra denna uppdelning kan forskaren, i detta fall 
vi, göra en distinktion av de befintliga värderingarnas grundande i organisationen. Här 
skiljer sig värderingar, som personer inom organisationen kan diskutera och vara oense 
om, med de grundläggande antaganden då de senare är så djupt rotade i organisationen 
att de tas för givet. (Schein, 2004, s. 25) 
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Vi har valt att använda oss av Scheins tre kulturnivåer i denna studie, vilka vi kommer 
att beskriva djupare nedan.  

3.2.1.1 Artefakter 
Som vi nämnt tidigare finns dessa i det yttersta lagret  av  kulturen,  “klimatet i en grupp 
är en artefakt av de djupare kulturella nivåerna”   förklarar   Schein   (2004,   s.   26)   som  
inkluderar allt som man kan se, höra och den känsla som upplevs vid mötet med en 
okänd kultur. På en artefaktnivå identifieras bland annat:  

De mest uppenbara artefakterna är arkitekturen 
och designen på ett företag, hur byggnaden ser 
ut och hur kontoret är utformat. Layouten på 
lokalerna ger signaler om hur man arbetar, om 
det är privata kontor med stängda dörrar eller 
öppna kontorslandskap med stora möjligheter 
för kommunikation. Designen ger en ledtråd 
om de underliggande antagandena i organisa-
tionen. (Schneider & Barsoux, 1997, s. 22-23) 
En annan artefakt är hälsningsritualen, där det 
bland annat går att se signaler om makt. 
(Schneider & Barsoux, 1997, s. 23-24) Hur 
kollegor adresserar varandra, eller hur chefen 
adresserar medarbetare är en artefakt som säger 
mycket om hur formella relationerna är inom 
organisationen. (Schneider & Barsoux, 1997, s. 

24) Till artefakterna räknas också de organisatoriska processer som formar det rutin-
mässiga beteendet, strukturella element så som stadgar, formella beskrivningar på hur 
organisationen fungerar och organisationsscheman (Schein, 2004, s. 26) 

Schneider (1994) har från tidigare studier identifierat fem organisatoriska policy, praxis 
och processer som är viktiga för att skapa ett serviceklimat, det vill säga ett klimat som 
är anpassat för service. Ett serviceklimat i denna mening är detsamma som klimatet 
eller artefakterna i en servicekultur. Enligt 
Schneider (1994)  måste (1) ledningen ha ett 
beteende som belönar, stöttar, planerar och 
förväntar sig förstklassig service (Schneider, 
1994, s. 66). (2) Det ska finnas påtagliga be-
vis för att marknadsavdelningen och HR-
avdelningen stödjer antagandet om att kund-
servicen är av största vikt. (3) Organisationen 
ska också tydligt bedriva arbete för att bevara 
sina befintliga kunder. Den fjärde punkten 
när det kommer till serviceklimat är att (4) 
utrustning, utbud av material och anlägg-
ningen ska vara utformad på ett sådant sätt att 
det gör det möjligt att leverera en förstklassig 
service. Organisationen ska också (5) tillhan-
dahålla handledning för sina medarbetare, där 
de får feedback på deras prestation, fastställ-
ning av belöningar och information, vilket 
förser medarbetarna med nödvändig ledning 

 utformning av den fysiska miljön 

 språk 

 teknologi 
 konstnärliga skapelser 

 klädkod 

 tilltalning (av kollegor och chefer) 

 känslomässigt uppvisande  
 myter och historier om organisatio-
ner 

 officiell lista på värderingar 

 observerade ritualer och ceremonier 
 

 (Schein, 2004, s. 25-26) 

Figur 2. Artefakter. Artefakter är det ytters-
ta lagret av servicekultur och kan ibland 
även kallas för klimat (Schein, 2004, s. 26). 
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och motivation och bidrar till ett serviceklimat. (Schneider, 1994, s. 66-67) 

Artefakterna är oftast lätta att identifiera, men det är betydligt svårare att tyda innebör-
den av dessa i en given grupp eller om de reflekterar viktiga underliggande antaganden 
(Schein, 2004, s. 27). Artefakterna blir också tvetydiga för observatören, då dennes upp-
fattning oundvikligen kommer att influeras av egna känslor och reaktioner. (Schein, 
1992, s. 18) För att förstå meningen bakom artefakterna krävs det att observatören lever 
i gruppen under en så pass lång tid att innebörden av dessa blir tydliga. Schein (2010) 
nämner dock att processen kan påskyndas genom en analys av de hyllade värderingarna, 
normerna och reglerna som vägleder de dagliga arbetsprocesserna och guidar gruppens 
beteende, vilket är vanligt vid studier av företagskultur, och är vad vi kommer att göra. 
Artefakterna är även en reflektion och ett resultat av de underliggande kulturnivåerna 
(Schein, 2004, s. 28) 

3.2.1.2 Värderingar 
När man frågar en chef eller ledare om deras beteende, så anger de oftast organisatio-
nens värderingar enligt Schneider & Barsoux (1997, s. 27). Värderingar är mål, priorite-
ringar och ideal uttryckta genom handlingar eller berättelser som visar på att något före-
dras framför något annat (Bang, 1999, s. 51).  

Värderingar skapas då en grupp hamnar i si-
tuationer där det uppstår problem. För att lösa 
detta måste någon person komma på en lös-
ning till det aktuella problemet som antas av 
de andra gruppmedlemmarna. Personen som 
kom på lösningen kan då influera gruppen och 
blir sedd som en ledare. Men åsikterna som 
ledaren har blir inte grundläggande antagan-
den förrän gruppen tillsammans har värderat 
dem och kommit fram till att de är menings-
fulla. (Schein, 2010, s. 25-26)  

En värdering i en organisation är bland annat 
vad som räknas som framgång i företaget 
(Schneider & Barsoux, 1997, s. 28); är det exempelvis att tjäna pengar, ha nöjda kunder 
eller bra medarbetarförhållanden? Som vi sett tidigare har servicekulturer ett huvudfo-
kus på kunder, men även medarbetarna är viktiga och framgång i en servicekultur kan 
definieras som nöjda kunder som i sin tur är ett resultat av nöjda medarbetare (Schnei-
der, 1994, s. 64). En annan värdering återfinns i hur organisationen definierar ledning 
(management). Schneider och Barsoux (1997) ger exempel på värderingar som finns 
inbäddade i uttalanden om management, exempelvis på hur man ser på de anställda, 
vilka uppgifter ledningen har, exempelvis att utveckla personer genom arbete eller att 
man ser de anställda som ett verktyg i produktionslinjen (s. 29). I en servicekultur finns 
det en öppen uppskattning av medarbetarna och ledningen är väl medvetna om att det är 
medarbetarna som är organisationen och tjänsten i kundernas ögon (Schneider & Bo-
wen, 1995, s. 236-237; Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 304-305). 

Vilka personer som önskas i organisationen är också en värdering och kan återspeglas 
på en artefaktnivå i form av en jobbannons. I annonsen finns oftast en beskrivning av 
egenskaper som önskas hos den ansökande, vilka i sig säger mycket om vad organisa-
tionen värderar hos en individ eller tjänst, men vad som inte står med säger också 

Figur 3. Värderingar. Värderingar visar på att 
något föredras framför något annat. De ligger 
djupare än artefakter, men inte lika djupt som 
grundläggande antaganden (Bang, 1999, s. 51; 
Schein, 2010, s. 25). 
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mycket om vad som värderas. (Schneider & Barsoux, 1997, s. 30-1) Som vi diskuterat 
tidigare är personerna i en servicekultur viktiga, och de generellt önskade egenskaperna 
hos medarbetare är att de är serviceinriktade och kundmedvetna (Grönroos, 1990, s. 
254). Sen skiljer sig även servicekulturerna åt och mer specifika egenskaper önskas i 
olika organisationer. 

Enligt Schein (2010) är de värderingar som ger trygghet och mening inte alltid desam-
ma som de värderingar som kopplas ihop med effektivitet och prestation. Det är inte 
ovanligt att uppmuntra teamwork och samtidigt belöna individuell konkurrenskraft. När 
det som ledningen säger att de värderar inte överensstämmer med deras handlingar kal-
lar Schneider & Bowen (1995) det för kulturell schizofreni (cultural schizophrenia) (s. 
240). Så vid analysen av värderingar är det viktigt att noggrant skilja mellan de som 
stämmer överens med de grundläggande antaganden som leder prestationen, de som är 
del av ideologin gällande organisationen samt de som mest är önskemål inför framtiden. 
Schein (2010) fortsätter med att värderingar ofta kan vara väldigt motsägelsefulla vid 
tillfällen företaget säger att de värderar flera helt olika parametrar lika mycket just på 
grund av att de är så abstrakta (s. 27). Det kan därför vara så att vid analysen av dessa så 
blir stora delar av kulturen outforskad och för att kunna komma tillräckligt djupt i dem 
så krävs det att även förstå de grundläggande antagandena. (Schein, 2010, s. 27) Schein 
(2010) menar vidare att det kan vara svårt att bekräfta om vissa övertygelser och värde-
ringar är vedertagna och därmed kan ses som grundläggande antaganden (s. 26). Han 
menar att de måste i första hand testas i verkliga situationer, och om detta inte är möjligt 
finns det fortfarande en chans att de accepteras genom social validering (gruppens ge-
mensamma sociala upplevelse av värderingen), även om det inte hör till vanligheten. 
Det tredje scenariot är att det inte går att testa övertygelserna eller värderingarna på an-
nat sätt än genom samförstånd, då dessa inte ingår i företagets strategi och att presentera 
dessa går emot den valda strategin. (Schein, 2010, s. 26) 

Ett exempel på en värdering är om försäljningen börjar gå dåligt för ett företag och de 
ser att kunderna väljer att handla hos konkurrenten, då  kanske  en   ledare   säger   att   “vi 
måste erbjuda extra bra service här så att kunderna kommer tillbaka!”   för   att   denna  
person tror att service är det som kommer skapa en konkurrenskraft och få tillbaka före-
taget på marknaden.  Det  som  medarbetarna  då  tror  är  att  ledaren  menar  att  “när vi får 
problem så ska vi fokusera mer på service”.  Men  detta  är  ännu  bara  en  värdering  och  
måste ifrågasättas, undersökas och diskuteras bland medarbetarna innan den kan antas 
som ett grundläggande antagande eller förkastas och förbli en värdering i företaget 
(Schein, 2010, s. 25). När alla är överens om att service ökar konkurrenskraften och 
medarbetarna ser att kunderna faktiskt blir mer lojala när de får ett gott bemötande, då 
skapas gemensamma värderingar som till slut övergår till gemensamma antagan-
den.  Alla övertygelser och värderingar blir dock inte till grundläggande antaganden, 
utan  det  beror  på  om  dessa  värderingar  fortsätter  att  vara  “korrekta”  och  accepterade  av  
gruppen. (Schein, 2010, s. 25-26) 

3.2.1.3 Grundläggande antaganden 
För att kunna tolka och förstå artefakter korrekt, och avgöra hur trovärdiga de uttryckta 
värderingarna egentligen är krävs det att det finns en förståelse för de underliggande 
antagandena. Det är först när observatören förstår dessa som denne även förstår 
innebörden av artefakterna och värderingarna och kan korrekt hantera dem. (Schein, 
1992, s. 26) För att förstå de övre lagren i en kultur måste det djupaste av dem förstås. 
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De grundläggande antaganden, eller grund-
läggande värderingar som vissa forskare valt 
att kalla det, är det innersta och djupaste lag-
ret av en kultur (Schein, 2010, 23). Anled-
ningen till att Schein (2010) kallar det för 
antaganden är för att det är något som har 
blivit taget för givet av medlemmarna i orga-
nisationen och dessa är inte förhandlingsbara 
(s. 28). De är det som gruppmedlemmar upp-
lever som självklart och inte ifrågasätter. De 
är antaganden om hur man löser problem, 
kommunicerar, värderingar och beslutsta-
gande system (Schein, 2004) De är ofta så 
djupt inrotade hos medlemmarna att indivi-
der som inte förstår sig på dessa antaganden 
ses som underliga av gruppmedlemmarna 

och utesluts direkt. (Schein, 2010, s.23) Det är de grundläggande antaganden om orga-
nisationen och dess processer som förklarar varför organisationens medlemmar handlar 
som de gör i det dagliga arbetslivet, men samtidigt är svåra att formulera. Enligt Bang 
(1999)  används  “grundläggande antaganden”  av  forskare  när  de  vill  beskriva  antagan-
den som är omedvetna för gruppen, men som är av stor betydelse när det kommer till 
deras beteende (s. 57). 

Om vi tittar på definitionen av servicekultur igen så kan vi se att det här finns ett grund-
läggande  antagande  som  definierar  en  servicekultur:  “där det bland alla anställda upp-
levs som naturligt och självklart...”  tyder  på  att  det  finns  ett  grundläggande  antagande  i  
organisationer med servicekultur,  och  att  detta  är  att  “... förse såväl interna som slutliga, 
externa kunder med god service...”.  Som  vi  diskuterat  tidigare  så  är  alla  kulturer  unika,  
även de som klassas som servicekulturer. Men utifrån diskussionen ovan och det vi tidi-
gare gått igenom kan vi göra ett antagande om att en servicekultur har ett grundläggan-
de antagande som fokuserar på service, kunder och medarbetare. 

3.2.2 Stark och svag servicekultur 
Grönroos (1990) diskuterar starka och svaga företagskulturer, där svaga företagskulturer 
kännetecknas av få eller svaga gemensamma värderingar och normer medan en stark 
företagskultur kännetecknas av starka och tydliga gemensamma värderingar och normer 
genom organisationen (s. 254). 

En svag företagskultur leder till en osäkerhet i beteendet hos medarbetarna när det upp-
står nya situationer, då de saknar riktlinjer i hur de ska agera. Det leder i sin tur till 
oflexibla medarbetare, lång väntetid och att kunden blir osäker i sin roll. (Grönroos, 
2008, s. 357; 1990, s. 254) För en starkare företagskultur kan organisationen använda 
sig av vissa tekniker, så som intern rekrytering, medveten inpräntning av viktiga normer 
och värderingar, selektiv rekrytering, bindande mekanismer som billigare lån och för-
säkringar för anställda exempelvis, samt att extra vikt läggs på ritualer och ceremonier 
som leder till en förstärkt kultur. (Bang, 1999, s. 114-115) En stark företagskultur gui-
dar och stöttar medarbetarna i nya oförutsedda situationer på ett enhetligt sätt, vilket i 
sin tur möjliggör flexibilitet mellan medarbetare och kunder. I serviceföretag är det kri-
tiskt att det finns en stark servicekultur, som definitionen säger så är en gemensam vär-
dering om god service en förutsättning för att det ska kunna existera. (Grönroos, 1990, 

Figur 4. Grundläggande antaganden. Grund-
läggande antaganden är den innersta och 
djupaste nivån av servicekultur (Schein, 2010, 
s. 23). 
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s. 254) Vidare menar Grönroos (1990) att det är extra viktigt att ha tydliga kulturella 
värderingar i tjänsteorganisationer som fungerar som vägledning för medarbetarna (s. 
254). En stark kultur formar även nyanställda, och en strak servicekultur drar också till 
sig serviceinriktade personer och förstärker den befintliga kulturen. Om en serviceinrik-
tad och kundmedveten person däremot anställs på ett företag med svag eller ingen ser-
vicekultur formas denne snart om efter de splittrade värderingar som finns där. (Grön-
roos, 1990, s. 254) Kopplat till detta anser Normann (2000) att det enda sättet att uppnå 
hög kvalitet i varje enskild kontakt, är att bibehålla en stark företagskultur och därmed 
förser alla medarbetare med rätt kompetens och ett beteende som styrs av de rätta etiska 
normerna för den kulturen (s. 58). Trots att en stark kultur har många fördelar så finns 
det även en baksida med att ha en stark företagskultur. I föränderliga tider, med externa 
och interna förändringar kan det visa sig att en allt för stark företagskultur kan vara ett 
hinder vid förändringar som krävs för att organisationen ska kunna utvecklas med 
marknaden (Grönroos, 2000, s. 358) Ett sådant exempel är när ett företag blir uppköpt 
av ett annat och att de två olika företagskulturerna inte anpassar sig efter varandra då de 
båda är starka i sig. Detta kan då leda till en konflikt inom den nya organisationen som 
försvagar organisationskulturen då organisationen inte längre delar samma värderingar 
och normer. (Bang, 1999, s. 32-38) Konflikter kan även uppstå mellan subkulturer, då 
exempelvis genom olika avdelningar eller team, på organisationens olika skikt (ledar-
kultur mot arbetarkultur), konflikt mellan geografiska enheter, konflikter mellan olika 
yrkesgrupper, konflikt mellan kön, ålder eller etnisk bakgrund samt konflikter mellan 
olika organisationskulturer om företag slagits ihop. (Bang, 1999, s. 32-38) 

En regel, som tas upp i Winning the Service Game av Schneider och Bowen (1995), som 
krävs för att vinna spelet om service, och därmed skapa en servicekultur, är att minska 
på stressen för medarbetare som slits mellan att leva upp till kundernas förväntningar 
och ge dem god service samtidigt som de måste nå upp till de mål som företagsledning-
en har satt upp. Lösningen på detta menar författarna är att ledningen måste fokusera på 
servicekvalitet och visa detta för sina medarbetare, då strävar de efter samma mål och 
därmed minskar stressen. (Schneider & Bowen, 1995, s. 112) 

3.3 Belöningssystem 

Inom alla organisationer finns det belöningssystem, de som säger att de inte har något 
belöningssystem (Svensson & Wilhelmson, 1988, s. 9). I verkligheten utvecklar alla 
organisationer någon form av belöningssystem, medvetet eller omedvetet. Beroende på 
hur ledningen i organisationen resonerar kring belöningssystem kan det vara genom-
tänkt eller ogenomtänkt, systematiskt eller osystematiskt. Oavsett så har det oftast fått 
växa fram i organisationen och blivit en del av kulturen. (Svensson & Wilhelmson, 
1988, s. 9) När ett företag säger att det inte använder belöningar inom deras organisa-
tion så tänker de säkert främst på finansiella bonusar, så som en extra slant i slutet på 
året, men belöningar kan vara materiella utan att vara finansiella, till exempel i form av 
en blomma på födelsedagen eller en guldklocka efter 25 års tjänstgöring i organisatio-
nen. Belöningar kan också vara immateriella, exempelvis en klapp på axeln, feedback 
från chef och kollegor. De kan vara omedelbara, det vill säga att de delas ut i samband 
eller strax efter en belönande händelse, men de kan också vara långsiktiga, ta till exem-
pel guldklockan efter 25 år i organisationen. (Svensson & Wilhelmson, 1988, s. 9-10). 

Det har debatterats om belöning är något som ökar motivationen hos medarbetare eller 
om det blivit något som förväntas tillkomma den fasta lönen (Ueno, 2013, s. 35). Det 



 

25 
 

finns dock ett flertal författare; Schneider och Bowen (1995, s. 145), Armstrong (2002, 
s. 10), Wilson et al. (2012, s. 431-434) och Zeithaml el al. (2009, s. 374) som anser att 
belöning och prestationsmätning kan vara fördelaktigt för företaget när det används på 
rätt sätt. Vi vill dock påpeka att det finns författare som är motståndare till belöningssy-
stem och en av dem är Deming (1986), som menar på att om fel typ av bedömning av en 
medarbetares prestation förekommer så blir medarbetaren omotiverad samt att belöning 
tenderar att skapa konkurrens och konflikt mellan de parter som är ute efter samma be-
löning. (refererad i Ueno, 2013, s. 35)  

3.3.1 Belöningens funktion i en servicekultur 
För att vi ska kunna studera problem och möjligheter mellan servicekultur och belö-
ningssystem måste vi först förstå vilken funktion belöningssystemet har i en servicekul-
tur.  Som vi nämnde i inledningen uttrycker belöningssystemet det beteende en organi-
sation värderar och vilket pris de är beredda att betala för detta. Enligt Armstrong 
(2002) är det övergripande målet med belöningssystem att se till att organisationen har 
kunnig, kompetent, engagerad och motiverad personal som behövs för att uppnå organi-
sationens strategi och kortsiktiga mål (s. 13) Belöningssystemets filosofier, strategier 
och policyers bör utvecklas med referenser till den existerande, eller den önskade kultu-
ren. De kan förstärka en existerande kultur, eller spela en viktig roll vid förändring av 
kulturen. (Armstrong, 2002, s. 33)  

Som Schein (1983) skriver så bildas företagskulturen i processen när en lösning på ett 
problem blir så vida känt och självklart att alla tar denna typ av lösning som ett grund-
läggande  antagande  om  att  “det är så det är”  (s.  14),  och  detta  är  en  process  som  med-
arbetarna har en stor roll i. För att en lösning på ett problem ska bli ett allmänt antagan-
de så måste ju medarbetarna värdesätta denna lösning. Som ledare på ett företag kan du 
därför påverka kulturen genom att påverka medarbetarna. Detta görs bland annat genom 
belöningssystem i och med att det är ett sätt att motivera medarbetarna till att utföra ett 
speciellt beteende (Bang, 1999, s. 74; Agarwal, 1998, s. 60). 

Belöningssystemen används bland annat av organisationen för att visa vilka beteenden 
som värderas och uppskattas och vilka som inte är önskvärda i organisationen. (Bang, 
1999, s. 74; Agarwal, 1998, s. 60; Schneider & Bowen, 1995, s. 145). Enligt Agarwal 
(1998) kan belöningssystemet göra detta genom att influera de anställdas beteende på 
två sätt, genom medlemskap och prestation. Belöningssystem stimulerar medlemskap 
genom att influera beteende för att ansluta sig till organisationen, stanna kvar och upp-
muntra punktlighet och regularitet i arbetet. Den andra delen omfattar de spektrum av 
beteende som krävs vid utförande av ett visst jobb. (Agarwal, 1998, s. 60) Beroende på 
kontexten inom organisationen så kommer mer eller mindre fokus att läggas på med-
lemskap eller det presterande beteendet (Agarwal, 1998, s. 60), vilket i sin tur är kopplat 
till organisationens kultur.  

3.3.2 Tre krav för belöningssystem 
När vi nu vet vilken funktion belöningssystemet har i en servicekultur måste vi titta 
närmare på vad som krävs för att belöningssystemet ska fungera i en servicekultur. För 
att belöningssystemet effektivt ska kunna påverka beteendet så bör det uppfylla tre de-
signkrav enligt Agarwal (1998, s. 60-61). Det första kravet är att belöningssystemet ska 
belöna särskilda beteenden som är av betydelse för organisationen. På det sättet lär sig 
anställda att uppföra sig enligt ett beteende som blir belönat och undviker därmed ett 
beteende som inte blir belönat. I en servicekultur är det bland annat viktigt att företaget 
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belönar sina anställda efter hur god service de levererar och att ledningen gör det tydligt 
att det är därför de blir belönade. (Schneider & Bowen, 1995, s. 145) Det låter enkelt 
men Schneider och Bowen (1995) menar att i själva verket så har många organisationer 
problem med detta och motiverar alla möjliga beteenden förutom service (s. 145). Om 
organisationen använder rätt sorts belöningssystem kan de få medarbetarna att vara ser-
viceinriktade och efter ett tag så har detta beteende satt sig i fogarna hos företaget och 
gör att alla ser service som något självklart, ett grundläggande antagande som alla i fö-
retaget delar. Å andra sidan, om fel belöningssystem används så finns risken att trigga 
ett beteende som motverkar en servicekultur hos företaget. (Schneider & Bowen, 1995, 
s. 145-147) 

Det andra kravet är de anställa ska uppfatta belöningarna som rättvisa, det vill säga att 
ansträngningen ska motsvara belöningen. Det finns främst två sätt att titta på rättvisa 
inom detta; distributiv rättvisa och processuell rättvisa. Distributiv rättvisa relaterar till 
den upplevda rättvisan i form av input, dvs. det den anställde tillför företaget, och utfal-
let, det vill säga resultatet av den tillförda ansträngningen för medarbetaren. (Agarwal, 
1998, s. 60-61) I en servicekultur skulle detta kunna relatera till hur medarbetarna kän-
ner att de blir belönade för den extra ansträngning det tar att leverera god service. Om 
medarbetare levererar god service vill de också bli belönade för detta, men är det inte 
detta som belönas, utan någon annan faktor som är lättare att mäta så finns det risk för 
att medarbetare minskar sin service och servicekvalitet eller att medarbetaren lämnar 
organisationen. Det måste finnas en balans mellan vad medarbetare bidrar till och stor-
leken av belöningen (Agarwal, 1998, s. 61). Den processuella rättvisan relaterar till den 
uppleva rättvisan av de processer som används vid beslut av belöning (Agarwal, 1998, 
s. 61). Som vi nämnt tidigare är det viktigt att service mäts och belönas på ett sådant sätt 
att det är klart för medarbetare och organisationen att det är service som belönas, och att 
detta mäts på ett sätt som rättvist speglar medarbetares prestation. (Schneider & Bowen, 
1995, s. 146-147) 

Den sista och tredje kravet för att uppnå ett effektivt och välfungerande belöningssy-
stem är att belöningarna som delas ut av organisationen ska vara av betydelse för med-
arbetarna. Om belöningarna inte är av värde för medarbetarna finner de ingen motiva-
tion till att agera i det önskvärda beteendet. En faktor som gör det svårt att välja form av 
belöningssystem är att individer är olika och har olika värderingar som också förändras 
över tid. (Agarwal, 1998, s. 60-61) Detta kan vara en av anledningarna till att det inom 
servicekulturer är viktigt att rekrytera rätt medarbetare från första början (Schneider & 
Bowen, 1995, s. 112-113) 

Kunskap om dessa krav hjälper oss vid utvecklingen av intervjuguiden genom att öka 
vår förståelse för vilka faktorer som bör finnas med i ett fungerade belöningssystem. Vi 
kommer fråga både medarbetare och ledare om hur belöningssystemet är utformat samt 
deras uppfattning av det och på så sätt få en bild av hur väl belöningssystemet fungerar. 
Vidare finns det sex regler som vi kommer titta på för att ytterligare bygga på vår kun-
skap om hur ett belöningssystem bör vara utformat för att fungera optimalt i en organi-
sation.  

3.3.3 Sex gyllene regler 
Enligt Pfeffer (1998) handlar belöningssystem om så mycket mer än bara ren hantering 
av lön och denna. Han anser att företagen borde lägga ned mera tid på att utforska de 
system som finns i organisationen, den kultur som finns samt hur den upplevda arbets-
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kvaliteten är för medarbetarna och kommit med sex förslag som Armstrong (2002) kal-
lar  “de sex gyllene reglerna”  (Pfeffer,  1998,  s.117;;  Armstrong,  2002,  s.  23).  Dessa  sex  
regler anser Pfeffer (1998) att organisationer bör uppfylla för att lyckas med belönings-
systemet (s. 117). Schneider och Bowen (1995) diskuterar även dessa regler, men de 
visar på hur den motsatta effekten av dessa, det vill säga de tar upp de problem som 
uppstår mellan belöningssystemet och en servicekultur (s. 146-147). Vi kommer nedan 
att ta upp de sex gyllene reglerna och deras relevans ur ett serviceperspektiv. 

 

Vi har nämnt några av dessa punkter tidigare, och de ger en bild av vad som kan anses 
viktigt vid utvecklandet av ett belöningssystem, speciellt viktigt i ett serviceföretag. Den 
första punkten relaterar till de exempel på fel motivation och ett som är väl relaterat till 
vår frågeställning och handlar om att många ledare pratar om teamwork, en god attityd 
och en känsla  av  “en för alla”  men  samtidigt  belönas  dessa  medarbetare  för  deras  indi-
viduella insatser. Det ser liknande ut på många företag där det används individuell belö-
ning istället för team-belöning eller belöning som utgår från det samlade resultatet för 
hela organisationen. (Kerr, 1975, s. 775) Något som Kerr (1975) också antyder är att 
företag ofta hoppas att belöningssystemen ska motivera beteenden som påverkar företa-
gets välgång på lång sikt, men i själva verket så är de flesta belöningssystem endast 
lönsamma på kort sikt (s. 775). I vad Pfeffer (1998) kallar "ett typiskt individbaserat 
merit-lönesystem" arbetar chefen med en höjningsbudget som utgör några procent av 
den totala lönebudgeten för avdelningen (s. 117). Detta resulterar i en rivalitet bland 
kollegor; ju mer jag får i min höjning, desto mindre finns kvar till mina kollegor, vilket 
betyder att ju sämre mina kollegor presterar, desto bättre för mig då min prestation 
kommer att se bättre ut i jämförelse. (Pfeffer, 1998, s. 117) Än en gång belyses vikten 
av att belöna det beteende som önskas i organisationen. Att prata om lagarbete och sam-
arbete för att sedan inte belöna i denna form sänder signaler om vad organisationen 
verkligen värdesätter; individuellt beteende och prestation. Genom att däremot belöna 
medarbetarna i grupp sänder organisationen ut ett starkt meddelande att de verkligen 
försöker bygga en kultur av lagarbete. (Pfeffer, 1998, s. 118) Den andra regeln syftar på 
att om en organisation betonar lönen som den främsta motivationen för att arbeta i or-
ganisationen, motiverar de medarbetare att komma och stanna av fel anledning. Genom 

1.  Inkludera  en  “stor  dos”  av  kollektiv  belöning  i  anställdas  lönepaket. 

2. Känna till att lön inte kan ersätta en arbetsmiljö som är förtroendeingivande, rolig 
och meningsfull. 

3. Låt lönepraxis var öppet och transparent, och därigenom sända ett positivt budskap 
om rättvisan i systemet. 

4. Använd andra metoder förutom lön för att signalera att företaget värderar och foku-
serar på beteende. 

5. Inse att lön bara är ett element i en uppsättning av hanteringsmetoder som kan öka 
eller minska engagemang, laganda och prestation. 

6. Säkerställa budskapet som sänds av lönesystemet reflekterar det som organisationen 
värderar och anpassar lön efter andra hanteringsmetoder. 

 
 (Armstrong, 2002, s. 23) 
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att erbjuda jobbet som en del av en större bild; en plats i en trivsam miljö med bra med-
arbetare framför lönen främjar sannolikheten att inte fel sorts personer kommer in i or-
ganisationen och stannar av fel orsak, pengarna. (Pfeffer, 1998, s. 118) Schneider och 
Bowen (1995) diskuterar hur organisationer ofta fokuserar för mycket på själva belö-
ningssystemet och hur dessa mål ska uppnås, men glömmer bort att medarbetare kan se 
det som en stor belöning när de uppnår dessa, exempelvis när kunden uttrycker upp-
skattning och tacksamhet (s. 146). Att trivas på arbetet är också en belöning i sig, och 
för att medarbetarna ska orka leverera en bra service måste de känna att de blir rättvist 
behandlade av organisationen. (Schneider & Bowen, 1995, s. 152)  

Den tredje regeln betonar vikten av att vara en rättvis och ärlig organisation genom att 
vara transparent. Genom att försöka hålla lönerna hemliga, både internt och externt, 
sänder det ett meddelande om att organisationen i fråga har någonting att dölja, vilket 
motiverar människor att försöka avslöja detta (Pfeffer, 1998, s. 118). Genom ett transpa-
rent belöningssystem sänder organisationen ut ett positivt meddelande om det egna ka-
pitalet i systemet och det förtroende som bolaget placerar i sina anställda (Pfeffer, 1998, 
s. 118). Denna regel kan kopplas till det andra kravet för belöningssystem och förser 
servicemedarbetarna med en trygghet om att organisationen värderar dem, och utefter 
vilka kriterier. Här är det däremot viktigt att vara tydlig om hur och varför medarbetare 
kan nå högre lön än sina kollegor, och en av dessa faktorer bör vara kvaliteten på servi-
ce i en servicekultur. Den fjärde regeln handlar om att använda andra former av belö-
ning än lön för att marknadsföra organisationens värderingar och varför det är viktiga 
kan ha effekten att det fokuseras mindre på lönen. Till att börja med så använder sig 
ledningen i många företag av belöningssystem i en allt för liten grad. De tänker att lö-
nen som sådan är en belöning, men det har visat sig att lön bara gör medarbetarna nöjda 
och tillfreds med den aktuella tillvaron och att den inte tillfredsställer medarbetarens 
självkänsla eller behov av rättvisa. (Pfeffer, 1998, s. 118) Företag misslyckas även med 
att fånga upp och använda sig av den inneboende känslan av belöning vid ett uppnått 
mål i form av när exempelvis kunder fått god service och lämnar företaget med ett leen-
de och medarbetaren vet om att de gjort ett bra jobb (Schneider & Bowen, 1995, s. 146). 
Schneider och Bowen (1995) menar att företag därför inte bara ska fundera ut bra belö-
ningar för att få medarbetarna att uppnå sina mål, utan att de ska lägga lika mycket tid 
på att se till att medarbetarna har mål de faktiskt kan uppnå och belöningen behöver inte 
vara mer än känslan av att ha lyckats (s. 146). Det är också ett sätt att förtydliga vad det 
egentligen är organisations värderar. (Pfeffer, 1998, s. 118) I en servicekultur är det 
bland annat viktigt att visa och behandla alla medarbetare med service (Grönroos, 1990, 
s. 395). Genom att göra detta och verbalt uttrycka att detta är uppskattat så visar organi-
sationen vad de värderar på alternativt sätt. Att sedan se till att ge icke-monetära belö-
ningar i form av beröm och positiv feedback vid utförandet av god service är en stark 
signal om att det är detta som uppskattas av organisationen.  

Som den femte regeln lyder så är lön bara ett av många element som ledningen kan an-
vända sig av, och beroende på hur det används kan det skapa eller reducera engage-
mang, laganda och prestation (Pfeffer, 1998, s. 118). Som vi nämnt tidigare är en av 
servicekulturens uppgifter att guida medarbetare i sitt arbete med och mot kunden. Här 
önskas processer och som stöttar medarbetarna i arbetet med service och att det är tea-
met som värderas framför individen (Grönroos, 1990, s. 254). Enligt Pfeffer (1998) är 
det av största vikt att ledningen ser till att ersättningspraxis sammanfaller med övriga 
hanteringsmetoder, vilket den sjätte och sista regeln påpekar (s. 118-119). Som vi sagt 
tidigare är det viktigt att belöningssystemet belönar de önskade beteendena, men också 
att detta sälla är fallet. Enligt Schneider och Bowen (1995) är det vanligt att företag inte 
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lyckas belöna service, utan de belönar endast de faktorer som är lätta att mäta (Schnei-
der & Bowen, 1995, s. 146-147). Kerr (1975) beskriver vidare ett flertal olika fall där 
belöningssystem har använts felaktigt på så sätt att det motiverar ett oönskat beteende 
(s. 769). Schneider och Bowen (1995) menar att företag ofta använder sig av belönings-
system som hämmar service istället för att uppmuntra den. De beteenden som är lätta att 
mäta, och därmed oftare blir belönade, är sådana som i mångt och mycket är motpoler 
till service, eller i bästa fall inte direkt motarbetar service men inte bidrar mycket därtill. 
(s. 146-147) Ett exempel som tas upp är där medarbetare blev tillsagda att vara varma 
och trevliga mot kunderna på telefon men samtidigt så mättes deras prestation i hur 
långa samtal de hade. Om samtalen var längre än tre minuter så kunde medarbetarna 
riskera någon typ av bestraffning från ledningen. Att mäta hur långa samtal varje med-
arbetare hade var lätt i och med att detta skedde via dator, medan att mäta hur varma 
och trevliga de var mot kunderna inte var lika enkelt. Det som upptäcktes var att samtal 
som   blev   för   långa   ofta   kunde   “brytas”   på   ett  mystiskt sätt och enligt Schneider och 
Bowen (1995) var detta hur medarbetarna löste problemet med att inte ha för lång sam-
talstid och samtidigt vara trevliga mot kunderna på telefonen. (Schneider & Bowen, 
1995,  s.  147)  Som  Steve  Kerr  (1975)  beskriver  i  sin  artikel  “On the folly of rewarding A 
while hoping for B”   har   även  detta   företag  misslyckats  med   sitt   belöningssystem  och  
belönat A) hur många och snabba samtal medarbetarna kan ta medan ledningen hävdar 
att de vill att medarbetarna ska vara B) varma och trevliga mot kunderna (s. 778-779). 
Ett annat exempel av Grönroos (2000) där han skriver att om det är hanteringen av ett 
stort antal samtal bedöms som bra och belönas trots det faktum att kunder kan bli miss-
nöjda eftersom de känner att de inte fick tillräckligt med uppmärksamhet, är det inte bra 
service som uppmuntras och inte heller bra service som kommer att återges (s. 343). 

3.4 Belöningars olika former 
Som vi nämnt tidigare finns det olika former av belöning. Belöningssystem kan vara 
både formella, till exempel individuell lönesättning eller prestationsbaserad bonus, och 
informella, till exempel när chefen berömmer en medarbetare som jobbat extra hårt eller 
gjort något bra. Vilka som avancerar snabbt i organisationen kan också vara ett tecken 
på vilka medarbetare som passar bäst in i kulturen på företaget. (Bang, 1999, s. 74-75) 
För att ytterligare förstå hur belöningssystem influerar beteende vill vi titta på de vanli-
gaste formerna av belöning, och hur dessa motiverar en servicekultur. Genom att göra 
detta kan vi ytterligare bygga på vår intervjuguide, så att vi får en helhetsbild av organi-
sationens sätt att belöna sina medarbetare samt hur detta uppfattas av medarbetar-
na.  Nedan kommer vi att beskriva de vanligaste formerna som är intressanta för oss i 
denna studie. 

3.4.1 Finansiella belöningar 
Vilken typ av belöning som ges skiljer sig från olika företag, men alla (icke volontära) 
arbeten belönas finansiellt i någon form (Wilson, 2001, s. 730). Varje lön som en orga-
nisation betalar ut till sina anställda utgår från en grundlön. Grundlönen utgörs av löne-
nivån som tjänsten anses vara värd och reflekterar både interna och externa faktorer 
(Armstrong, 2002, s. 5), så som intern jämförelse mellan olika nivåer samt externa jäm-
förelser med likande jobb på arbetsmarknaden (Armstrong, 2002, s. 21). Den kan utgöra 
en plattform för ytterligare finansiella belöningar som i sin tur är relaterade till perso-
nens prestation, kompetens, bidrag och skicklighet, som i sin tur räknas som villkorlig 
lön. En av de vanligare villkorliga lönerna är vad som kallas individuell rörlig ersätt-
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ning, vilket kan öka grundlönen och bonus med hjälp av resultatbedömning. Detta resul-
terar då i vad som kallas en individuell lönesättning. En annan är bonus, som kommer 
som en klumpsumma vid framgångsrika resultat uppnådda av individer, lag eller orga-
nisationen (Armstrong, 2002, s. 5). Lön har en substantiv och symbolisk betydelse för 
organisationen. Den signalerar vad och vem som organisationen värderar och reflekterar 
och hjälper till att bestämma organisationens kultur (Pfeffer, 1998, s. 118) Dessa två 
former av finansiell belöning ligger till intresse för oss i denna studie då de är de som vi 
upplever vanligast bland företag inom försäkringsbranschen. Då vårt huvudfokus ligger 
på kultur är det mer detaljerade lönesystemen inte av intressen, utan vi kommer att fo-
kusera på de problem och möjligheter som individuella och gemensamma bonussystem 
som finns i relation till servicekultur. (Armstrong, 2002, s. 5-6) Förutom belöningar i 
form av pengar så nämnde vi tidigare även förmåner, som även räknas som finansiell 
belöning. Anställningsförmåner är en form av indirekt betalning som inkluderar pen-
sion, sjuklön, försäkring och företagsbil. Även de årliga semesterdagar räknas som en 
förmån. Förmåner innefattar de element som den anställde får utöver belöningen i mo-
netär form. (Armstrong, 2002, s. 8) 

3.4.2 Icke-finansiella belöningar 
Som vi nämnt tidigare finns det belöningar som inte är av monetär form. Icke-
finansiella belöningar inkluderar alla belöningar som fokuserar på personers behov av 
prestation, erkännande, ansvarstagande, inflytande och personlig utveckling. Belönings-
system borde vara utformade så att de kan ge en blandning av de bästa motivationsfak-
torerna enligt det den aktuella organisationen behöver (Armstrong, 2002, s.363), oavsett 
om det innebär finansiell, icke-finansiell eller en blandning av båda delarna. Schneider 
och Bowen (1995) menar att medarbetare kan känna motivation och tillfredsställelse 
genom att bara göra sitt jobb, med förutsättning att de befinner sig i en tillfredsställande 
arbetsmiljö. De menar att den inre belöningen har visat sig vara lika kraftfull som den 
yttre finansiella belöningen (s. 157). Vidare skriver de att medarbetare som har en vilja 
att erbjuda kunder förstklassig service ofta förlorar sin energi eftersom organisationen är 
strukturerad på ett sådant sätt att all medarbetarnas energi omöjligen kan gå till kund-
service. Detta slutar med att de medarbetare som brinner för service ger upp och slutar, 
och de som stannar kvar är sådana som inte brydde sig om service från första början 
vilket då visar på att det inte brister i motivationen eller hos medarbetarna utan i led-
ningen. (Schneider & Bowen, 1995, s. 160) En annan icke-finansiell belöning som finns 
är erkännande och feedback. Enligt Armstrong (2002) är erkännande en av de mest 
kraftfulla motivationsfaktorerna och menar att erkännande kan ges till en medarbetare 
genom att ge dem direkt och positiv feedback vid en faktisk prestation. Det går även att 
få erkännande genom att få beröm från gruppen, små belöningar i form av exempelvis 
fika eller en liten present, eller rent av pengar. (Armstrong, 2002, s. 364) Schneider och 
Bowen  (1995)  menar  också  att  feedback  och  erkännande  är  viktigt:  “Service quality and 
employee feedback go hand in hand”.  De  menar  också  på  att  det  är  vanligt  att  företags-
ledningen använder sig av feedback på fel sätt. När medarbetare gör ett bra jobb blir de 
sällan berömda för detta trots att de sliter dag ut och dag in, men när de väl misslyckas 
med något, då kan de vara säkra på att de får feedback, -negativ feedback. Detta motive-
rar inte medarbetarna utan slår istället ner dem. (Schneider & Bowen, 1995, s. 161-162) 
Att ha mål som belöning är ett vinnande koncept menar Schneider och Bowen (1995), 
om målen som sätts upp är så pass höga att det krävs ansträngning för att nå dem, men 
de ska samtidigt vara möjliga att uppnå. Det är också viktigt att målen har blivit accep-
terade av medarbetarna och att de förstår vikten i att uppnå dem. (Schneider & Bowen, 
164-165) 
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3.4.3 Individuell belöning och lönesättning 
Enligt Nilsson och Ryman (2005) så är det arbetsgivarna i första hand som driver frågan 
om individuell lönesättning. Detta beror på att de vill betala mer för goda prestationer 
än för dåliga. De tror även att lönesättningen i sig kan fungera som en motivation och 
därmed att det också blir lättare att styra de anställda att prestera bättre när det kommer 
till produktivitet och effektivitet, slutligen tror de att individuella belöningar skapar en 
konkurrens bland medarbetare som på ett positivt sätt sporrar för att prestera bättre. 
(Nilsson & Ryman, 2005, s. 26) Att överträffa andra anses vara en belöning i sig och 
enligt författarna verkade anställda år 2005 vilja ha individuell lönesättning då de tror 
att de tjänar på det samt att det är mer rättvist (Nilsson & Ryman, 2005, s. 26). Som vi 
sett tidigare är en individuell belöning ingenting som eftersträvas i en serviceorganisa-
tion, då detta sänder ett meddelande om att individerna är viktigare än teamet (Pfeffer, 
1998, s. 118).  

3.4.4 Team-baserad belöning 
Team-motivation består av två delar: individuella ansträngningar för att uppnå individu-
ella mål samt den gemensamma ansträngningen för att få hela teamet att lyckas. Det 
vanligaste är att belöna den individuella prestationen med hopp om att summan av de 
individuella insatserna ska uppgå till samma summa som om individerna arbetade till-
sammans som ett team. (Pearsall et al., 2010, s. 184) Armstrong (2002)  skriver att 
många organisationer har försökt att motivera bättre team-arbete genom att byta från 
individuell prestationsbaserad lön till teambaserad lön eller andra former av belöningar 
som är riktade mot team (s. 336). Han menar vidare att individuell prestationsbaserad 
lön kan skada grupprestation dels genom att individen fokuserar mer på sina egna in-
tressen än på gruppens, och dels att ledningen och gruppchefer fokuserar på individerna 
istället för att se att individen är där för gruppen, och vad gruppen kan göra för organi-
sationen som helhet, och uppmuntra detta (Armstrong, 2002, s. 337). Det är därför för-
delaktigt att använda team-baserad belöning för att uppmuntra ett samarbete i teamet 
och för att klargöra gruppmålen som finns. Dessutom kan team-baserad belöning funge-
ra som ett verktyg för att underlätta kulturella förändringar i form av exempelvis kvali-
tet och kundfokus (Armstrong, 2002, s. 349), vilket enligt Grönroos (1990)  är de egen-
skaper som värderas hos medarbetare i en servicekultur (s. 254). Nackdelar med team-
baserad belöning och lön kan exempelvis vara om medarbetarna i teamet vill bli belöna-
de för sin individuella insats (Armstrong, 2002, s. 349, 353). Pearsall et al. (2010) näm-
ner  att  det  även  finns  en  risk  för  “social loafing”  i  samband  med  team-baserad belöning 
(s. 184). Social loafing är när individerna i ett team, som arbetar tillsammans mot ett 
mål tappar motivation och anstränger sig mindre för att nå målet, vilket beror på att in-
dividerna inte tror sig synas i gruppen då de ej är ansvariga för sin individuella presta-
tion, samt att de upplever att de inte kan påverka teamets totala resultat oavsett hur stort 
deras bidrag är (Pearsall et al., 2010, s. 184-185). För att undvika detta rekommenderar 
Pearsall et al. (2010) att belöningssystemet består av både team- och individ-baserad 
belöning för att skapa synergieffekt (s. 184). Som vi nämnt tidigare är det karakteristiskt 
för en serviceorganisation att arbeta i team (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 309-310), 
och att en servicekultur värderar teamet före individen (Grönroos, 1990, 254).  

3.5 Förklaring av modell 
Hittills har vi gått igenom organisationskultur, servicekultur och belöningssystem, och 
utifrån dessa har vi skapat det teoretiska ramverk som vi kommer att använda vid ut-
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formningen av studien, men även vid analysen av den insamlade datan. Modellen nedan 
visar de delar som vi kommer att använda vid studien och som syftar till att se vilka 
problem och möjligheter som finns med belöningssystem i relation till servicekultur. 
För att förstå kulturen kommer vi att studera denna utifrån Scheins (2010) tidigare 
nämnda nivåer; artefakter, värderingar och grundläggande antaganden (s. 23). För att 
kunna analysera problem och möjligheter med belöningssystem kommer vi att titta på 
framför allt finansiell belöning, icke-finansiell belöning, individuell belöning och team-
baserad belöning och se vilka för- och nackdelar dessa har i förhållande till service. Ut-
ifrån detta ramverk har vi gjort intervjuguiden som vi kommer att använda för både le-
dare och medarbetare (se bilaga 1 och 2). 

 

 

  

Figur 5. Teoretiskt ramverk. 
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4. Praktisk metod 
Under detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga för att studera service-
kultur och belöningssystem. Vi kommer att förklara varför kultur är svårt att studera 
och motivera våra val av metod. I detta avsnitt finns även en redogörelse för hur vi ut-
format vår intervjuguide.  

4.1 Fallstudie 
För att kunna studera kultur krävs det att vi får en djupare förståelse av organisationen 
och de processer som inte syns vid första kontakt med företaget. För att kunna göra det-
ta har vi valt att utföra en fallstudie på två företag. En fallstudie innebär att vi kommer 
att undersöka en mindre grupp individer av en organisationskultur med syfte att uppnå 
ett helhetsperspektiv genom att samla in så täckande information som möjligt (Patel & 
Davidson, 2011, s. 56). Vi har två företag och gör i varje fall ett flertal djupgående in-
tervjuer, vilket Johansson Lindfors (1993) då menar är en fallstudie eftersom man har få 
informationsenheter (företag) och gör många iakttagelser (intervjuer) på dessa (s. 63-
64).                                      

Det finns fallstudier av olika karaktär, men enligt Gummesson (2000) är det två som är 
av intresse; de fallstudier som ämnar härleda en allmän slutsats från ett fåtal fall eller 
fallstudier som avser att komma fram till specifika slutsatser om ett fall (s. 84). Vi har 
valt två företag som är ganska olika i avseende till företagsupplägg men även första 
intrycket av organisationskulturen, vi ämnar alltså komma fram till organisationsspeci-
fika resultat. Då företagskulturen är unik på varje företag anser vi det omöjligt att göra 
en generalisering av hela försäkringsbranschen, då det även finns geografiska skillnader 
mellan kontor inom samma organisation. Vidare tar Gummesson (2000) upp att det 
finns tre typer av användning av fallstudier; beskrivande, förklarande eller undersökan-
de (s. 85). Då vi är ute efter att förstå den aktuella organisationskulturen och om denna 
är en servicekultur, samt att vi ämnar identifiera problem och möjligheter mellan servi-
cekultur och belöningssystem, kommer vår studie att användas som en beskrivande och 
förklarande studie. Vi kommer att beskriva den aktuella organisationskulturen och belö-
ningssystemen för att sedan förklara de problem och möjligheter som vi identifierat 
mellan dessa. Ejvegård (2003) anser dock att fallstudier bör användas i samband med 
andra former av undersökningsmetoder (s. 33). Han syftar då till att man ej kan uppnå 
ett representativt resultat som återspeglar vekligheten genom att studera ett fall och att 
forskare måste vara försiktiga med de slutsatser som dras. Ejvegård (2003) menar vidare 
att det är först när mer data är insamlat genom andra metoder som resultaten av fallstu-
dien får sitt värde (s. 33). Vi kommer endast att försöka generalisera de lokala organisa-
tionskulturerna på de företag vi valt att studera, det vill säga den kultur som existerar på 
kontoren här i Umeå, och inte försöka generalisera den övergripande organisationskul-
turen inom hela företaget då vi själva inte anser oss ha nog material för detta. 

4.2 Access 
Enligt Bryman och Bell (2005) är en av de svåraste sakerna för en forskare att få tag i 
en social miljö som denne kan undersöka (s. 336). Att få tag på en icke-offentlig, sluten 
miljö kan innebära mycket kontaktsökande, men vi har inför studien endast kontaktat 
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fyra företag varav vi fick napp ganska direkt på två av dessa. Vi har dock sökt och läst 
på om flera företag, men valde de aktuella företagen på grund av att de verkade skilja 
sig åt enligt informationen på respektive företags hemsida. Bryman och Bell (2005) 
beskriver att den initiala kontakten med företagen kan vara tidskrävande då det krävs 
möten eller brevväxling med chefer där det gäll- er att presentera sin plan för genomfö-
randet (s. 336) vilket vi upplevde till viss del då vi fick ägna en viss tid åt att ringa tele-
fonsamtal och författa brev som vi skickade per e-post. Vår förfarandeprocess innan vi 
fick tag på våra respondenter gick dock relativt snabbt. 

Vid frågan om företagen ville vara anonyma så fick vi olika svar, det ena godkände att 
namnet angavs medan det andra föredrog att vara anonyma. Vi beslutade därmed att 
båda företagen skulle vara anonyma i studien, dels för att undvika spekulationer om 
vilka företag det kan röra sig om men också för att ingen värdering ska läggas på det 
eventuella namngivna företaget. Trots att företagen är anonyma är vi medvetna om att 
den information som finns i studien kan möjliggöra en identifikation av företagen. Dock 
inser vi att det är omöjligt att låta företagen vara helt anonyma, då för att ha något att 
studera måste en del information komma fram. I och med att vi studerar organisations-
kultur är det av största vikt för oss att få fram företagens grundläggande antaganden och 
även att jämföra dessa mot de värderingar som företagen har presenterat på respektive 
hemsida. Bortsett från detta kommer respondenterna som individer att vara anonyma. Vi 
informerade alla respondenter om deras allmänna och individuella anonymitet i början 
av intervjun för att säkerställa att de skulle svara sanningsenligt på frågorna.  

I empirikapitlet har vi valt att ge både företagen och respondenterna fingerade namn, 
utan hänsyn till kön. Företagen har vi valt att benämna som Asgård och Olympos. I och 
med att namnen kommer från den nordiska och grekiska mytologin vill vi även påpeka 
att vi inte tagit hänsyn till speciella attribut hos de karaktärer som namnen kan kopplas 
till. Respondenterna inom företagen har fått namn som kan kopplas till respektive myto-
logi. Inom Asgård har respondenterna fått namnen: Balder, Freja, Loke och Tor. Inom 
Olympos har respondenterna fått namnen: Afrodite, Athena, Hades, Poseidon och Zeus. 

4.3 Dechiffrering av kultur 
Det finns flera anledningar till varför en organisationskultur bör tydas, och enligt Schein 
(2010) är en av dessa att akademisk forskning ska genomföras på ett eller flera företag 
och därför behövs det kunskap om de kulturer som råder på företagen (s. 178). Andra 
anledningar för att dechiffrera företagskulturen kan vara en arbetssökande som vill ska-
pa sig en uppfattning om kulturen på sin kommande arbetsplats, eller en chef eller leda-
re som vill veta mer om sin egen organisations kultur för att förstå den bättre och på så 
vis ha möjlighet att förbättra den. Anledningen bakom dechiffreringen påverkar också 
hur man utför dechiffreringen, bland annat hur djup den blir och resultatets form, som 
beror på vem resultatet är ämnat för. (Schein, 2010, s. 178-179) Vi är i detta fall de aka-
demiska forskarna men eftersom vår studie hand- lar om företagskulturer så vill vi inte 
bara ha reda på kulturen för att undersöka företagen, utan för att kunna undersöka kultu-
ren i sig. Dock kan den kulturella dechiffreringen hjälpa oss att förstå deras val av belö-
ningssystem som också är en del i vår akademiska studie. 

Enligt Schein (2010) är det första steget i att undersöka en organisationskultur vanligt-
vis titta på artefakterna, det vill säga det första du möts av när du kommer i kontakt med 
företaget (s. 179). Här ingår bland annat det som står på företagets hemsida, hur deras 
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kontor är utformat, vilka saker som hänger på väggarna och omgivningen. (Schein, 
2010, s. 179) I vår datainsamlingsprocess började vi med att titta på företagens hemsi-
dor för att sedan observera deras beteende vid vår första telefonkontakt till hur vi blev 
bemötta och vad vi kunde se när vi besökte företagen i fråga. För att gå vidare till nästa 
steg rekommenderade Schein (2010) att vi borde fundera på vad som förbryllar oss när 
vi tittar på artefakterna. Är det något underligt med bemötandet, färgerna, planlösningen 
på kontoret, ljudnivån på kontoret och så vidare. Det är också viktigt att se på hur män-
niskorna på företaget interagerar med varandra. Är det hierarkiskt eller intimt? När vi 
sedan personligen träffar medarbetare och ledare på företaget menar Schein (2010) att 
det är de underliga sakerna som förbryllade oss som vi ska fråga om (s. 179). 

Genom att motivationen för företagen vi kontaktat har varit att hjälpa oss med att få data 
till vår forskning, menar Schein (2010) att vi använder oss av aktionsforskning (action 
research) (s.183). Under vår första intervju fick vi dock en förfrågan att titta mer på 
icke monetära belöningar i deras företag och hur medarbetarna uppfattar dessa. Detta är 
något som företaget vill att vi studerar vilket innebär att vi är och trampar i klinisk 
forskning (clinical research) (Schein, 2010, s.183). Den kliniska forskningen innebär att 
företaget har en egen vinning i att forskningen genomförs. Genom att organisationen 
behöver hjälp med något eller vill veta mer om sig själva för att bättre kunna utvecklas 
så öppnas dörrar där djupare nivåer på kulturen finns tillgänglig och där vi tillåts se de 
kulturella mönstren. (Schein, 2010, s. 184) Vi valde att inkludera detta i studien, då vi 
dels ville vara företaget till lags, men vi säg även att genom att undersöka detta på båda 
företagen och därmed inkludera de icke-finansiella belöningarna i en högre grad än vad 
som var tänkt från början. 

Bara genom att vara på företaget så förändrar vi saker och ting, människor beter sig 
kanske på ett annat sätt när de vet att de blir betraktade, men om det som förändras av 
vår närvaro är hjälpsamt så möjliggör det för företaget att avslöja både sina mål och sina 
defensiva rutiner vilka är viktiga komponenter i kulturen (Schein, 2010, s. 186). 

4.4 Intervjumetod 
Som vi nämnde tidigare kommer vi att använda oss av intervjuer för vår datainsamling, 
vilket är den vanligaste metoden enligt Bang (1999), där den vanligaste formen är semi-
strukturerade intervjuer (s. 162). Genom att används intervjuer får forskarna tillgång till 
fylliga och detaljrika svar som kan avslöja mycket på en gång (Bryman & Bell, 2005, s. 
261-262). En semistrukturerad intervju tillåter respondenten att öppet svara på frågorna, 
och intervjuaren att ställa följdfrågor, samtidigt som det passar bra för studier av uppfö-
rande, attityder och motiv hos respondenten (s. 162). En semistrukturerad intervju är 
strukturerad på ett sådant sätt att forskaren har en lista över specifika ämnen som ska 
diskuteras i form av en intervjuguide som vi kommer att beröra mer nedan. Det finns 
inte heller något krav på att frågorna ska komma i en bestämd ordning, utan forskaren 
kan utveckla och hoppa mellan ämnena beroende på hur respondenten svarar. (Bryman 
& Bell, 2005, s. 363)   

Som vi nämnde i dechiffreringen av kultur kommer vi också att göra observationer, 
vilket används för att ge kunskap om beteenden och skeenden (Hartman, 1998, 203). 
Observationerna kommer att användas för att identifiera artefakter i organisationerna 
som kan komplettera den information som genereras ur intervjuerna. Jämfört med inter-
vju så är observationer oberoende av respondents minnesbilder av händelser samt att 
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den är oberoende av respondentens villighet att bli intervjuad (Hartman, 1998, s. 203). 
Våra observationer kommer dock äga rum i samband med intervjuerna, det vill säga att 
vi inte kommer att besöka företagen enbart för att observera dem.  

4.4.1 Utförande 
Vid datainsamling i en organisation är det viktigt att inse att det alltid kommer ske ett 
ingripande på företaget och detta kan tolkas på olika sätt från de subjektiva människorna 
i organisationen (Schein, 2004, s. 203; Schein, 2010, s. 180). Vi tittar nämligen inte 
bara på de direkta svaren från intervjuerna utan även på hur människor beter sig mot 
varandra och hur kontoren är utformade. Det svåraste med att samla information är den 
mänskliga faktorn då intervjuobjekten har en tendens att antingen hålla inne med infor-
mation eller överdriva för att få företaget att se bättre ut eller för att lätta på hjärtat. I en 
djupintervju vill intervjuaren pröva de svar som fås av respondenten. Därför är det vik-
tigt att intervjuaren är personlig men inte på ett för personligt sätt, allt handlar om att 
läsa av respondenten och känna av det sociala avståndet som måste finnas. Målet är att 
få respondenten att svara så sanningsenligt och öppenhjärtat som möjligt utan att kränka 
dennes integritet. Intervjun är ett hantverk som man lär sig genom att öva praktiskt, ge-
nom att utföra intervjuer. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 32-33) Det kan finnas frustra-
tioner i företaget, en medarbetare kan känna en frustration mot dennes chef till exempel, 
och när någon äntligen frågar hur saker och ting står till så kanske allt släpper och ve-
derbörande lägger på lite extra krydda för att släppa på sitt uppdämda behov av att få 
klaga på chefen. Det är därför viktigt att intervjuaren hittar ett sätt för intervjuobjektet 
att berätta sanningen och inget annat. (Schein, 2004, s. 203-204) För att minimera denna 
risk har vi bland annat tänkt på var intervjuer ska hållas, vilket Trost (2010) anser ska 
vara en lugn plats där intervjupersonen känner sig trygg och där det inte finns risk för 
störningsmoment. (s. 65-66) Vi lät intervjupersonen vara med och välja plats, och vid 
samtliga tillfällen på Olympos blev det i ett avsatt lugnt rum utom i ett fall där vi befann 
oss på intervjupersonens kontor. Vid sistnämnda var det ändå lugnt och inga störnings-
moment uppkom. På Asgård fick vi låna ett lugnt rum att använda oss av vid intervjuer-
na vilket gjorde att alla på det företaget intervjuades i samma rum och under samma 
omständigheter. Där hade vi även möjlighet att låta intervjupersonen själv välja plats i 
rummet för att försöka minimera risken av att respondenten skulle känna sig i under-
lägsna då vi var två intervjuare (Trost, 2010, s. 66-67). 

Den hermeneutiske forskaren kan även titta på studien från olika synsätt för att få en så 
djup förståelse som möjligt. Det vill säga att ibland kan forskaren titta på det studerade 
problemet ur intervjuarens (subjektets) synvinkel och ibland den intervjuades (objek-
tets). Den hermeneutiske forskaren måste därför kunna känna empati och förståelse för 
objektets känslor och sätta sig i nivå med objektet. Det kan sägas att objektet och sub-
jektet tillsammans söker efter att nå en gemensam förståelse. Det kan därför även upp-
komma flera olika typer av tolkningar och den hermeneutiske forskaren är tillåten att 
argumentera fritt för den tolkningen hen anser vara den bästa. (Patel & Davidson, 2011, 
s. 29-30) 

Trost (2010) skriver samtidigt att vid intervjuer där det inte är respondenten som ska 
undersökas utan att de ska representera organisationen så kan det vara artigt och mer 
behändigt att vara två intervjuare i och med att de har möjlighet att komplettera var-
andra (s. 67). Vi valde att spela in intervjuerna för att i efterhand kunna lyssna till re-
spondenternas tonfall och ordval i efterhand samt att detta ger möjlighet till mindre an-
tecknande under intervjun för att istället fokusera helhjärtat på konversationen med re-
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spondenten. De nackdelar som finns med att använda sig av ljudupptagare är att det kan 
vara besvärligt och tidskrävande att behöva lyssna och spola fram och tillbaka inspel-
ningarna för att kunna transkribera och få ner detaljer. Innan vi slog på diktafonen såg 
vi till att fråga respondenten om det gick bra att vi spelade in samtalet, vilket är viktigt 
enligt Trost (2010, s. 74-75). Alla respondenter godkände detta. Vi tänkte även på vår 
klädsel vid intervjutillfällena, då detta inte ska vara distraherande för respondenten. Vi 
valde neutrala kläder som smälte in på kontoret och kunde klassas som ”vardagsfin”, 
samt såg till att vi inte hade några symboler på oss som skulle kunna fånga responden-
tens intresse. (Trost, 2010, s. 77-78) Förutom klädseln tänkte vi också på vårt uppföran-
de och språk, och vi strävade efter att hålla en låg profil som inte väckte intresse eller 
nyfikenhet, vilket Trost (2010) anser viktigt (77-78). 

Intervjuns längd valde vi i förväg skulle begränsas till en timme, detta är så pass kort att 
företagen borde kunna avvara sina medarbetare till oss under denna tid utan större pro-
blem samt att vi då har möjlighet att ställa frågor som gör att vi når in på djupet och kan 
dechiffrera företagets kultur. 

Enligt Schein (2010) ska vi ställa frågor om sådant som vi har läst på tidigare om före-
taget, speciellt värderingar och målsättningar, för att se om detta överensstämmer med 
vad medarbetare och ledare anser vara mål och värderingar och hur de möts. Om de inte 
stämmer överens, bör vi fråga varför. Vid första antydan på generaliseringar, bör vi för-
söka fråga om de kan utveckla varför de använder sig av dessa generaliseringar och be 
dem beskriva det mer beteendemässigt utförligt. (Schein, 2010, s. 179) Under de nio 
intervjuerna som utfördes försökte vi uppfylla detta genom att dels utgå från det vi hittat 
på hemsidor och på företaget vid frågeställningarna samt att ställa följdfrågor när något 
var oklart. Det som Schein (2010) varnar för är att försöka bekräfta sina misstankar och 
förutfattade meningar om hur organisationens kultur ser ut och ger uttryck för att vara. 
Om intervjuaren gör detta finns risken att medarbetaren ser det som ett hot och undviker 
att ge tillräcklig information. Om istället intervjuaren fortsätter vara konfunderad över 
vissa saker och frågar om medarbetaren kan hjälpa till att förklara dessa så är chansen 
större att få djup och ärlig information. (Schein, 2010, s. 179) Även detta är något som 
vi tänkte på under intervjuerna och försökte att vara oförstående och frågande även till 
sådana saker som vi fått berättade om från andra medarbetare, för att få se de olika indi-
vidernas syn på samma fråga. Andra frågor som vi fått besvarade på samma sätt av flera 
medarbetare där vi upptäckte något signifikant kunde bli berörda extra av de sista inter-
vjuerna då vi upptäckt att det verkade vara ett område som bör tittas djupare på. 

Under intervjuerna var vi noga med att observera beteenden och reaktioner vid frågorna. 
Då vi såg att de reagerade starkt på en fråga eller blev uppspelta då vi diskuterade ett 
visst ämne försökte vi gå vidare på detta och finna orsaken till beteendet. 

4.4.2 Intervjuguide 
Inför intervjuerna så utvecklade vi två intervjuguider, en för ledare och en för medarbe-
tare samt att vi anpassade dessa till den specifika organisationen. Alla tog upp samma 
ämnen, men ledarnas guider innehöll fler frågor angående belöningssystemet och ut-
vecklingen av detta, samtidigt som medarbetarnas fokuserade på hur de uppfattade des-
sa belöningssystem. Detta eftersom ledarna har mer information om utformningen av 
belöningssystemen och anledningarna bakom det valda systemet. I och med den begrän-
sade tiden valde vi då att minska omfattningen av kulturfrågorna till ledarna, och istället 
ställa mer ingående frågor om detta till medarbetarna. Detta då kulturen bör påverka alla 
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på ett liknande sätt, då de alla är en del av en gemensam organisationskultur. Anpass-
ningen efter företaget innebar främst att vi inkluderade namnet på organisationen så att 
vi inte av misstag skulle avslöja det andra företaget, samt att vi relaterade till sådant vi 
läst eller hört tidigare om företaget, vid frågeställningarna. 

Intervjuguiden utvecklade vi utifrån teorin, och vi strukturerade till att börja med upp 
frågor efter de olika teoriområden som vi valt att fokusera på. Dels utformade vi frågor 
som kunde svara på vilken typ av företagskultur som organisationen har, vilket vi kom-
pletterade med frågor om hur medlemmarna är som medarbetare men även hur de är i 
kundmöten med målet att se hur mycket fokus de har på service. När vi utvecklade frå-
gorna om organisationskultur tog vi hjälp av Bang (1999) som gav exempel på frågor 
och vad dessa berättar om en kultur (s. 167-170). Från dessa utvecklade vi egna frågor 
som passade vår studie och de företag vi studerat. Vi tog också hjälp av Schein (2010) 
där vi bland annat frågade om de artefakter som vi funderade över. Frågorna delades in i 
olika ämnen, exempelvis: hur medarbetaren upplever arbetsplatsen, relationer och 
kommunikation. Vid utformningen av frågorna gällande belöningssystem valde vi även 
här att blanda vår nyfunna kunskap inom området med tips från underlag om hur andra 
på ett professionellt sätt ställt frågor om ämnet. Vi hittade ett dokument om belönings-
system (Civilekonomerna, 2013) som hjälpte oss i utformningen av frågorna gällande 
belöningar. 

Genom  att  ställa  breda  frågor  som  “hur var det att börja arbeta i den här organisatio-
nen?”  och  “hur kommunicerar ledningen sina förväntningar?”  är  det  svårt  att   få   fram  
djup information och det tar mycket tid samt att individer kan svara mycket olika vilket 
gör att det blir svårt att dra paralleller eller generalisera. Dock kan informationen som 
kommer fram bli användbar på ett djupt sätt förutsatt att organisationen som undersöks 
har en vilja att avslöja sig själva för att de ser egen vinning i detta. (Schein, 2010, s. 
182) Vi har valt att blanda bredden på frågorna, en del är bredare där vi ger utrymme för 
respondenten att svara på olika sätt, för att här se vad respondenten associerar med och 
ge dem en chans att ta upp det som de tycker är viktigt. Andra frågor är smalare där vi 
är ute efter ett specifikt svar. I båda fallen tycker vi att det är viktigt att ta reda på varför 
de svarar på det sätt de gör, även om det inte är det svar vi sökte. Får vi inte svar på en 
fråga när vi ställer den första gången så har vi provat ställa den på ett annat sätt vid ett 
senare tillfälle. Intervjuguiden innehåller frågor som på ett eller annat sätt berördes un-
der intervjuerna, dock så ställdes frågorna inte alltid på det sätt som framställs i inter-
vjuguiden. Hur de ställdes beror på hur utförligt respondenterna svarade på de inledande 
frågorna inom varje kategori.  

4.4.3 Val av respondenter 
Enligt Hartman (1998) måste man göra en urvalsundersökning för att få fram ett genera-
liserbart resultat på en större arbetsplats (s. 255), vilket innebär att man gör undersök-
ningen på ett begränsat antal medarbetare inom organisationen som ingår i den miljö 
som önskas undersöka (Hartman, 1998), vilket i vårt fall är inom de två företagens loka-
la kontor i Umeå. I och med att vi bara har förutsättningarna att intervjua ett fåtal av 
dessa (4-5 personer i varje företag) och ur detta få en bra bild av den övergripande exi-
sterade kulturen blir urvalet av betydelse (Hartman, 1998, s. 255). När det handlar om 
så få intervjuer finns det en risk att en av respondenterna   är   “fel”   (Hartman,  1998,   s.  
255). I vårt fall skulle en respondent som är ny i organisationen och inte förstår kulturen 
fullt ut än kunna ge ett felaktigt intryck av hur det är, vilket i sin tur skulle reflektera en 
stor del av vårt empiriska material. Detta skulle resultera i ett skevt resultat, eller att 
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undersökningen inte ger den kunskap som eftersökes. I kvalitativa undersökningar är 
det vanligt med ändamålsenliga urval, vilket innebär att man är intresserad av att inter-
vjua de individer, eller observera dem på den plats, som kan ge den information som ef- 
terfrågas. (Hartman, 1998, s. 255) Bang (1999) menar även att intervjupersonen måste 
ha kunskap om organisationens kultur så att den blivit självklar för hen, och därför bör 
ha varit anställd vid företaget en längre tid (s. 163). Vi var därför noga med att respon-
denterna skulle ha arbetat i företaget minst ett år. Urvalet begränsades av det geografis-
ka avståndet då vi vid initial kontakt med företagen nämnde att vi gärna utförde inter-
vjuerna i Umeå. Våra kontakt- personer valde då att själva hitta lämpliga medarbetare 
som vi kunde intervjua och därför kan vi se att vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 377-378) Dock kan det diskuteras med vilken anledning just 
dessa medarbetare valdes ut. Vi har diskuterat olika anledningar till valet av responden-
ter från företagens sida och kommit fram till att det antingen handlar om ett slumpmäs-
sigt bekvämlighetsurval från deras sida, eller så har de valt ut högpresterande medarbe-
tare som ligger bra till med arbetsbördan alternativt presenterar en önskvärd bild av fö-
retaget. Då det även är våra kontaktpersoner på företagen som valt ut respondenterna så 
kan deras anonymitet mot kontaktpersonerna ifrågasättas. 

4.4.4 Bearbetning av intervjuer 
Som vi nämnt tidigare är alla intervjuer inspelade, och detta är viktigt för att inte bara få 
med det som intervjupersonerna säger, utan även hur de säger det. Att sedan transkribe-
ra intervjuerna, det vill säga skriva ner det inspelade materialet så att vi får skriftligt 
material, har flera fördelar. Bland annat att vi som forskare får möjlighet att gå igenom 
respondenternas svar, vi behöver inte memorera allt som sagts och det underlättar då vi 
vill göra en noggrann analys av vad som har sagts. (Bryman & Bell, 2005, s. 374) Att 
skriva ut intervjuerna tar tid, vilket vi insåg efter att noggrant ha transkriberat den första 
intervjun ordagrant efter varje pustning och inandning. Vi bestämde oss då för att gäl-
lande resterande intervjuer endast transkribera de relevanta delarna av intervjuerna, det 
vill säga undvika att skriva ner alla hummanden eller prat om vädret. Bryman och Bell 
(2005) menar att den sistnämnda varianten kan vara fördelaktig då de menar att skriva 
ner saker som man inte kommer ha användning för inte är speciellt lönsamt. Risken 
finns dock att man missar något vilket innebär att man senare under analysens gång 
måste gå tillbaka och lyssna på delar av intervjuerna igen, vilket vi fått erfara. (Bryman 
& Bell, 2005, s. 377) 

Vi  väljer   att   beskriva   datan   i   empirin   genom  att   använda   oss   av   “Den sammanhållna 
fallbeskrivningen”   där   vi   presenterar   datan   sammanfattat  med   struktur   på   ett   sätt   som  
leder mot analysen (Nylén, 2005, s. 70). Vi har valt att dela in empirin i kapitel som 
visar på de områden vi samlat in data runt för att få en bild av företagens kultur och 
belöningssystem. 

4.5 Källkritik på primärdata 
Som Schein (2004) nämner är det inte lätt att studera kultur, och en förutsättning för att 
förstå denna är att personen i fråga har befunnit sig så pass länge i gruppen att denna har 
fått ta del av hela kulturen (s. 28). Då vi inte spenderat någon längre tid i organisatio-
nerna kan vi reflektera över huruvida vi kan identifiera och förstå kulturen inom dessa. 
Vid en kulturell studie är det alltså fördelaktigt att både utföra längre kvalitativa inter-
vjuer, men också att observera organisationen under en längre tid. Enligt Bryman och 
Bell (2005) finns det fördelar med deltagande observation jämfört med kvalitativa inter-
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vjuer, men det finns även fördelar med kvalitativa intervjuer jämfört med deltagande 
observation (s. 382-386). Vid en deltagande observation kan forskaren se vad som tas 
för givet i organisationen på ett annat sätt än vid en intervju då underförstådda drag i 
den sociala miljön inte kommer fram under en intervju (Schneider & Bowen, 1995, s. 
383). Det som tas för givet i en organisation är dock av vikt när det gäller organisa-
tionskulturella studier (Bang, 1999, s. 56), vilket vi riskerar att missa då vi inte har haft 
möjlighet att observera organisationen under någon längre tid. Vid studier som rör belö-
nings- och lönesystem är det dock mer fördelaktigt att använda kvalitativa intervjuer 
framför deltagande observation då information om lön och belöning sällan kommer 
fram enbart genom att titta på hur medlemmar i en organisation beter sig (Bryman & 
Bell, 2005, s. 384). Att observera en organisation genom deltagande observation kan 
dock påverka människorna i organisationen negativt då forskaren kan uppfattas som 
påträngande och störande. En kvalitativ intervju kan dessutom fokusera mer på forsk-
ningsfrågan vilket gör att det är mer effektivt sätt att samla in data än att under lång tid 
observera organisationen. (Bryman & Bell, 2005, s. 385-386) Som Schein (2004) också 
nämner går det att påskynda denna process genom att analysera de hyllade värderingar-
na, normerna och reglerna som vägleder de dagliga arbetsprocesserna och guidar grup-
pens beteende. Vi anser att vi nått en tillräckligt djup kunskap om organisationerna för 
att kunna analysera och dra slutsatser om vardera organisationens kultur och belönings-
system. Vi har däremot inte uppnått en sådan förståelse att vi kan tolka alla små obser-
vationer i organisationen, men vi anser oss själva ha en överblick på de väsentliga delar 
som utgör organisationernas kultur. 

Kerr (1975) skriver att anonymiteten vid intervjuer som utförts i hans studie gällande 
organisationsklimat var extra tydlig mot de som intervjuades i och med att de bland 
annat inte behövde uppge sitt namn (s. 776), vilket är något som vi kunde ha tänkt på 
vid insamlandet av vår data. Den näst sista personen som intervjuades kommenterade 
även detta, men först i slutet på intervjun då vi inte kunde åtgärda problemet. Vi hade 
meddelat att respondenterna var helt anonyma, men denna individ blev ändå tveksam 
till detta eftersom vi skrev ned dennes namn. Anledningen till att vi gjorde detta var för 
oss själva och att det skulle underlätta för oss att hålla isär intervjupersonerna när vi 
senare diskuterade resultatet inför analysen. Identiteten skulle dock inte komma att pub-
liceras på något vis i detta arbete eller meddelas till ledningen på företaget. Vi kan där-
för dra lärdom av hur en sådan, till synes bagatell, kan påverka respondentens känsla, 
och kanske även ärlighet, inför intervjun. 

Vi tittar på stora företag med både svensk och utländsk ägandeform, men har valt att 
endast studera deras lokala kontor i Umeå. Då kultur är så pass kontextberoende ämnar 
vi inte att generalisera våra resultat på någon större population. Vi kommer varken ge-
neralisera över branschen eller för företaget i stort då vi inser att kulturerna kan skilja 
sig åt geografiskt och uttalar oss därför endast om hur det ser ut lokalt.  
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5. Empiri 
Under detta kapitel kommer vi först att presentera den insamlade datan från Olympos 
och sedan från Asgård. Efter att ha läst detta kapitel kommer läsaren att ha en god för-
ståelse för kontexten inom de båda företagen. 

5.1 Olympos 
5.1.1 Inledning 
Olympos är ett stort internationellt företag med cirka 120 medarbetare på sitt kontor i 
Umeå. Vid första besöket på Olympos hemsida förstod vi att de har anor ända tillbaka 
till slutet på 1800-talet och att det har skett många ägarbyten under årens lopp. De har 
bytt färg från sina klassiska färger till en mer modern färg i stil med den internationella 
koncern som nu äger företaget. Företagets mål är att generera en långsiktig lönsam till-
växt. Vid första besöket på deras hemsida kunde vi även se att de hade stort fokus på 
sina medarbetare och att de som   de   själva   uttrycker   det   har   en   “prestationskultur”.  
Olympos har fem uttryckta värderingar som finns på företagets hemsida:  

 

För att få tillträde till Olympos kontor måste porttelefonen påringas. Väl inne finns en 
skylt  där  det  står  “Välkommen”  och  Olympos symbol syns tydligt på flera ställen. Det 
finns två fåtöljer och ett litet bord där besökare kan vänta precis innanför dörren i an-
slutning till kapprum och toaletter. Till höger finns en dörr till ett kontorslandskap där 
det sitter många personer på en liten yta, och till vänster finns det öppna gemensamma 
fikarummet med modern inredning i form av både bord och stolar men även en soff-
grupp. Det finns citat från företaget skrivna på väggen och lamporna i köket till fika-

 Utmärkt service 
Leverera minnesvärd service som inspirerar människor att rekommendera företaget. 
Det handlar om att göra de små sakerna, de vardagliga sakerna, på ett bra sätt.  

 Få jobbet gjort 
Leverera våra löften och minska på onödiga processer för att göra saker enklare.  

 Göra rätt sak 

Använda sund förnuft i mötet med människor och vinna deras förtroende genom att 
behandla dem som de vill bli behandlade. 

 Ljusa idéer 
Kontinuerligt kombinera vår tekniska kunskap med en djup förståelse för kundernas 
behov för att skapa och leverera lösningar som människor värdesätter.  

 Positiva människor 
Skapa en omgivning där människor vill utföra ett utmärkt arbete. 
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rummet är gjorda av Olympos symbol. Det står en låda med godis och prislista för 
självbetjäning, det finns flera kaffemaskiner och det finns frukt som de anställda får ta 
för sig av. För att ta sig till nästa kontorslandskap passerar besökaren ett förråd/postrum. 
I anslutning till kontorslandskapet finns även ett par enskilda kontorsrum och mötes-
rum. 

Respondenterna på Olympos har fingerade namn utan hänsyn till kön. 

 

 

 

 

 

5.1.2 Upplevelsen av den egna arbetsplatsen 
Zeus första intryck av organisationen när han började där var att det fanns mycket varie-
rande arbetsuppgifter och att det var mycket idrottsmänniskor som arbetade där samt att 
det var en bra blandning mellan män och kvinnor. Något som Zeus också kommer ihåg 
att  de  sa  i  början  när  han  började  arbeta  på  Olympos  var  att  “kundmötet är viktigt!”  Ha-
des tycker att det är en ung arbetsplats med tydlig struktur och hierarki. Det Afrodite la 
märke till var att alla var väldigt ambitiösa när hon började. 

Hur Olympos startade från början är det bara en av respondenterna som kommer ihåg, 
men alla meddelar att de har fått ta del av denna berättelse under sin introducerande 
utbildning på företaget.  Zeus  tycker  att  inskolningen  på  Olympos  är  toppen.  “Den första 
tiden blir man väldigt omhändertagen, nästan som att gå i skolan igen”  säger  han  och  
skrattar. Hades hade inte riktigt lika lång och mjuk inskolning som Zeus och Afrodite 
men han säger att det blev bra ändå för han gillar att lära sig genom att bli kastad ut i 
hetluften! Poseidon berättar om ägandeförhållandena hos Olympos och då att de är ägda 
av ett skandinaviskt bolag som i sin tur ägs av en europeisk koncern. Men Afrodite för-
klarar   att   hierarkin  borde  vara   tydligare   än  vad   den  är   eftersom  “Det är ju ett ameri-
kanskt bolag...”.    

Poseidon gör det klart att det som är speciellt för Olympos är att de är väldigt kundori-
enterade,  mer   än   andra   bolag   tror  han   till   och  med.   “Men vi sätter alltid kunden som 
nummer ett och så försöker vi efterfölja de värderingar som vi har och också då såklart 
gentemot de villkor vi har för att vi ska kunna bedriva en lönsam verksamhet. Men utef-
ter det kunna ge kunden den bästa servicen som vi bara kan då.  Så det skulle jag nog 
säga  är  ‘The  Olympos-way’  om  du  frågar  mig.”  Medarbetarna  på  Olympos  upplever  att  
det  är  deras  kundtillgänglighet  som  är  viktigast,  och  enligt  Hades  så  är  ”kunden i fokus”,  
vilket innebär att de ska hålla en en svarsfrekvens på 95 %. Zeus menar att det ledning-
en värderar eller kommunicerar mest mot kund är tillgängligheten, och mot medarbetare 
är det också tillgänglighet men även lojalitet och hög arbetsmoral.  Som vi nämnde tidi-

Namn Ålder Antal år i organisationen Position 

Poseidon 30 6 Ledare 

Zeus 30 6 Medarbetare 

Athena 40 1 Ledare 

Afrodite 40 5 Medarbetare 

Hades 40 2 Medarbetare 
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gare har Olympos ett antal värderingar, vilka medarbetarna  inte  tog  upp.  “Vi har ju fem 
stycken ***** som vi kallar dem, som är våra grundläggande värderingar”  säger  Pose-
idon  och  räknar  upp  dem  en  efter  en  “och sen är det den sista, vad är den nu då?”,  men  
han kommer inte på den. Athena, som också har en chefsposition nämner också dessa, 
och hon kan inte heller räkna upp dem.  

Afrodite  säger  att  det  inte  är  uppskattat  att  prata  skit  om  företaget  “Man sitter inte i fika-
rummet och spyr galla.”  Poseidon  menar  att  “i grund och botten handlar det ju om att 
ta ansvar för kunden och för bolaget som helhet”,  att  inte  göra  arbetet  efter  egna  aspek-
ter.  Athena  understryker  att  “Ett bra beteende är såklart ett trevligt uppförande. Det är 
allt från att man hälsar i korridoren till att man passar sina arbetstider annars så drab-
bar det kollegorna om man alltid är sen från sin fikarast eller är sen på morgonen, så 
ett  bra  beteende  är  schemafölj.”  

Att arbeta på Olympos har sina för- och nackdelar. Alla, förutom Poseidon som inte 
nämner detta, tycker att det kan vara stressigt under   perioder.  Arbetsbelastningen   “... 
den är väl åt fanders just nu!”  säger  Hades  och  fortsätter:  “Vi ligger efter med nästan 
allting”.  Även  Zeus  och  Afrodite  säger  att  det  de  skulle  ändra  på  om  de  fick  ändra  något  
med Olympos är att anställa fler personer för att lätta på arbetsbelastningen. Poseidon 
säger  däremot  “... att du ska ta så här många samtal, det är rimligt att man ska göra det 
tycker jag.”  Under  en  period  fick  medarbetarna  komma  till  jobbet  en  timme  tidigare  för  
att kunna jobba undan lite ärenden som blivit liggande på hög, de fick då en enklare 
hotellfrukost som extra belöning. Trots stressen så säger Hades att han tycker det är 
”jättebra” att  jobba  på  Olympos  och  att  han  ”gillar det”.  Det  är  en  ”peppande miljö med 
glada och positiva människor”  fortsätter  han.  Det  är  inte  så  ”strikt och stramt”  utan  mer  
”löst och ledigt”  och  dessutom  är  det  en  miljö  där  det  går  att  skämta  vilket  Hades  tycker  
känns  bra.  ”Jag är inte så mycket för att älta. Grotta ned sig och tycka att allt är skit 
bara för att vi har jättemycket att göra eller... det tycker jag bara är slöseri med tid”  
säger  han.  Han  menar  också  att  det  nog  beror  på  att  det  är  ett  ungt  företag  och  säger  “ju 
äldre man blir desto bittrare blir man”.  Zeus   tycker   att   det   är   en  bra   arbetsplats   i   på  
många sätt, men med ett stressfyllt klimat. Han trycker mycket på att det är stressfyllt 
men påpekar samtidigt att han gillar det, han gillar produkterna som de arbetar med och 
att det är varierande arbetsuppgifter. Afrodite tycker att det är bra att jobba på Olympos 
med  “fantastiska arbetstider”  samt  bra  lokaler  och  kollegor.  Men  som  med  alla  företag  
finns även nackdelar, hon säger att det är lite för stillasittande och dessutom lite för 
stressigt periodvis. Poseidon är stolt över att jobba på Olympos och det vill han att alla 
som jobbar där ska vara. Trots detta så skulle Athena vilja se att Olympos varumärke 
förbättrades, hon hade gärna sett att de syntes mer på lokala arenor och runt om i staden. 
Det Poseidon skulle vilja förändra i organisationen är färgerna; ta tillbaka originalfär-
gerna istället för det internationella moderbolagets färger. 

5.1.3 Kommunikation och relation 
På Olympos sker all kundkontakt via telefon, de har inga fysiska kundmöten vilket Po-
seidon ser som något positivt. Han menar att det ökar tillgängligheten eftersom kunder-
na kan nå dem under en längre tid av dagen. Ledord som beskriver hur Olympos med-
arbetare  ser  på  sig  själva  och  hur  de  bäst  bidrar  till  organisationen  är  “effektiv”  ”struktu-
rerad”  och  “lojal”.  Som  handläggare  tycker  Hades  att han är snabb, effektiv och struk-
turerad och som medarbetare är han glad och positiv, och bryr sig om sina medarbetare. 
Zeus menar att han är bra som skadereglerare eftersom han vet hur man får ihop en ar-
betsdag, han har nämligen arbetat några år vilket gör att han har fått erfarenheter som 
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gör  att  han  ”kan arbetet nu”.  Som  medarbetare  är  Zeus  lojal  och  arbetsvillig,  “lite ar-
betshäst”  säger  han,  “... lätt att lägga arbetsuppgifter på!”  Afrodite  förklarar  att  en  bra  
skadereglerare bör vara strukturerad och måste ha förståelse för kunderna. Afrodite 
tycker att hon är en bra medarbetare eftersom hon är samarbetsvillig och dessutom stäl-
ler upp på sina medarbetare och går in och hjälper till trots att hon inte hunnit med sitt 
eget. Athena är snabb och säker på sina svar, för henne behövs inga långa betänketider. 
Hon menar att det som gör henne till en bra medarbetare är att hon är lyhörd, har ett 
strategiskt tänk och kan se helheten. Hon är dessutom inspirationsfull som person och 
ser alla människor samt att hon är väldigt tydlig. I kundkontakten, och då mestadels 
kundklagomål, tycker Athena att det är viktigt att lyssna och förstå kundens fråga och 
vad de vill klaga på eller ha synpunkter på. Sedan tycker hon att hon är bra på att ge 
negativa svar på ett positivt och konstruktivt sätt. Hon vill försöka undvika ord som 
“tyvärr”  och  “inte”  för  att  istället  fokusera  på  vad  som  är  positivt,  och  vad  som  Olym-
pos faktiskt kan erbjuda. Även Poseidon säger att som medarbetare är han lojal och ef-
fektiv och precis som Athena lyssnar han och förklarar mycket i sin kontakt med kund-
klagomål.  

Vissa i personalen säger att de inte skulle bry sig så mycket om de fick höra något nega-
tivt om Olympos, samtidigt som andra skulle bry sig lite mer. Gemensamt är att de alla 
skulle lyssna på klagomålet och om det är något som verkar felaktigt skulle de ställa 
frågor  runt  detta.  Hades  säger  att  “jobb är jobb och jag är jag”.  Han  blandar  inte  ihop  
känslor med jobbet och skulle därför inte bli upprörd om någon talade illa om Olympos 
när han hörde på, men samtidigt skulle han kanske kunna bli lite irriterad och vilja svara 
- det  beror  på  “vad som sägs”.  På  samma  fråga  svarade  Zeus  “det skulle nog inte beröra 
mig så mycket om jag inte tycker att det är helt bakut, eller helt felaktigt. Annars har 
jag nog inte så stora problem. Jag tänker att man själv har rent framför egen dörr.”  
Afrodite däremot säger att hon skulle bry sig och att hon nog skulle lyssna på det som 
sägs  och  ställa  frågor.  Även  Athena  skulle  “bli väldigt besviken förstås”  och  hon  säger 
mer bestämt att hon skulle ta tag i det och diskutera med personerna i fråga, hon menar 
att sådana situationer ofta beror på missförstånd och därför skulle hon ta itu med det på 
en gång. Poseidon säger även han att han skulle ställt frågor för att ta reda på grunden 
till problemet men säger att han inte skulle bli berörd känslomässigt. Däremot säger han 
att om något sådant händer så tar han det på allvar. 

Afrodite säger att det ofta är team-möten (en gång varje eller varannan vecka plus pro-
jektmöten om man  är  med  i  något  projekt)  och  att  det  på  dessa  är  “högt i tak”  och  det  
blir mer en diskussion än en envägskommunikation. Detta håller även Athena och Zeus 
med  om,  alla  tre  använder  uttrycket  “högt  i  tak”  när de talar om möten och relationer. 
Det alltid några saker som gruppchefen informerar om på dessa möten, vilket Afrodite 
tror  kommer  från  deras  högre  chefer.  Zeus  tycker  att  det  är  bra  och  givande  möten,  “folk 
säger vad de tycker.”  Athena  flikar  in  att  på  Olympos  försöker  de  vara  professionella  på  
sina möten  även  om  de  är  vänner  på  sidan  om.  Det  är  inget  snack  om  “vilken bio vi ska 
gå  på  efteråt”,  ”det kan vi göra vid andra tillfällen”  menar  hon.  Hon  säger  även  att  om  
någon har gjort någonting bra så kan det komma upp på dessa möten som en typ av be-
löning.  Hades  tycker  att  Olympos  har  för  många  möten:  “Ja, oj, alldeles för många...”  
Han har även tagit på sig extra arbetsuppgifter vilket har resulterat i ännu fler möten, 
vilket   han   tycker   “är det ett H-vete”  om  man  vill   jobba.  Han  vet   om  att   dessa  möten  
behövs  men  tycker  personligen  att  de  kunde  halveras:  “Jag behöver inte veta allt som 
ledningen gör, jag litar på att de gör det som främjar företaget. Jag vill jobba, jag är 
jättekorkad på det sättet.“  och  så  avslutar  han  med  ett  skratt.  “Huvudsaken är att folk 
blir nöjda och glada.”  och  refererar  då  till  att  om  många  möten  gör  folk  nöjda  och  glada  
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så är det vad som är bäst. Afrodite säger också att de individuella mötena med chefen 
beror lite på relationen man har till denne och att om man har en god relation med che-
fen så behövs det kanske inte bokas in individuella möten utan då sker de vid kafferas-
ten istället. Hades berättar att cheferna är duktiga på att vända det negativa till något 
positivt  men  att  allt  beror  på  vilket  öra  man  vänder  till  ”Ibland tycker folk att dom bara 
står och säger att dom tycker allt är så bra och andra tycker att dom bara står och sä-
ger  att  allting  är  skit,  det  beror  på  hur  man  lyssnar.” 

Afrodite säger att relationen mellan medarbetare som jobbar nära blir mer som vänner, 
samtidigt som de som är på andra avdelningar och man inte träffar lika ofta mer är kol-
legor. Hades håller med men säger att han inte är kompis med någon utanför arbetsplat-
sen, utan de är kollegor men med en kamratlig stämning. Hades tror även att många på 
Olympos är bästisar och gör saker ihop även på fritiden, som att sporta till exempel. 
Zeus  tycker  också  att  det  mest  är  kollegor,  men  några  kompisar  har  han  ”absolut”.  Han  
säger även att han tror det finns en viss skillnad i relationen mellan medarbetare och 
chef  och  hur  de  umgås:  “kollegor och kollegor och chefer och chefer, det faller sig na-
turligt. Man har mer gemensamt så...”  Vad  gäller  relationen  till  ledningen  tror  Afrodite  
att tanken är att det inte är speciellt hierarkiskt. Hon funderar lite och säger att  ”om man 
kommer in som ny kanske man tror att det är det, men när man varit på företaget ett tag 
så känner man att det inte är det”.  Hades  har   liknande   tankar  om  detta  som  Afrodite.  
Poseidon  säger  att  “i Sverige har vi ju generellt sett den kulturen, att det är en ganska 
platt organisation, att vi inte är så hierarkiska om man jämför med vissa anglosaxiska 
länder”  och  menar  vidare  att  på  Olympos  har  de  en  relativt  platt  organisation.  Relatio-
nerna  mellan  olika  avdelningar  och  andra  kontor  är  bra  “Vi har ju naturligtvis ett sam-
arbete   för  att  se   till   så  att  kunden   får…  ett  enhetligt  bemötande.  Men  sen  samarbetar  
man ju naturligtvis över teamen då inom skador väldigt mycket kring utbyte av idéer, 
hur man kan jobba smartare och bättre.”  Han  tillägger  att  någon konkurrens upplever 
han inte, men ibland arrangeras tävlingar och då blir det ju lite konkurrens, men det är 
mer  ”på ett positivt sätt”  säger  han.   

Afrodite berättar att de har en fritidsförening i huset som arrangerar aktiviteter som 
sommar och julfester eller  andra  saker,  “vad som helst i princip”.  Hon  brukar  själv  vara  
med, det säger hon även att cheferna också brukar vara. Athena säger att ledningsgrup-
pen  brukar  ha  “halv åtta hos mig”  och  turas  om  att  laga  mat  till  varandra,  men  sen  bru-
kar det även vara team-aktiviteter som hon deltar i, vilket även Zeus berättar om. Athe-
na  menar  att  det  är  viktigt  att  som  chef  vara  prestigelös  och  att  “ingen är finare än nå-
gon annan”.  Det  är  hon  som  chef  som   torkar  borden  när  de  äter  middag   tillsammans,  
“unnar dem det roliga så kan jag ta resten”.  Poseidon  säger  också  att  han  brukar  vara  
med på aktiviteter som arrangeras, men understryker att det är begränsat med aktiviteter 
under  kontorstid  eftersom  att  de  i  första  hand  “måste göra det vi har förpliktigat oss”.  
Hades brukar inte vilja följa med när det sker aktiviteter utanför arbetet, han säger att 
“jag jobbar på jobbet och så är jag hemma på min fritid”.  Han  säger  att  någon  gång  per  
år  ställer  han  upp  och  är  med  på  aktiviteter,  ”för teamets skull”,  men  det  är   inget  han 
själv vill göra.  

5.1.4 Belöning och Lön 
Olympos tillämpar individuell lönesättning med möjlighet till ett bonusprogram där de 
mäts på både hårda mål, som antal samtal och antal ärenden. Men de mäts även på mju-
ka mål som beteende, betyg från kunder och hur man är i gruppen. Ingen av medarbe-
tarna vet exakt hur belöningssystemet fungerar, och det är inte heller det första de tar 



 

46 
 

upp när vi frågar om belöning. I dessa fall är det istället feedback från chefer som 
nämns först. Bra beteende uppmuntras genom feedback antingen muntligt, skriftligt 
eller på ett möte, säger Athena och Zeus. Hades säger att Athena och de andra cheferna 
är bra på att uppmuntra och peppa när de har gjort något bra. Poseidon menar att ett bra 
beteende uppmuntras genom Olympos bonussystem. De som inte når upp till kriterierna 
för  att  ta  del  av  bonusen  tror  varken  Poseidon  eller  övriga  att  de  blir  ”ledsna på något 
vis”.  Eftersom  det  är  så  mycket  uppföljning  av  hur  det  går  på  arbetet  så  bör  dessa  perso-
ner vara medvetna om detta, och är förberedda.  ”Sen är det klart att dom kan bli besvik-
na, men inte så att dom tycker att systemet är dåligt på något vis”,  tror  Poseidon.   

Poseidon  säger  att  ”det här med lönesättning är svårt”.  Den  individuella  lönesättningen  
ska  baseras  på  “business impact”  vilket innebär att en person som har ansvar för 100 
personer kan få lika mycket i lön som någon som inte har ansvar för någon person alls, 
men som är specialist inom sitt område och har en kompetens som är viktig för bolaget. 
“Vi sätter löner efter hur mycket man bidrar till verksamheten om man säger så...”  För-
utom den fasta lönen får även de anställda tjänstepensioner, friskvårdsbidrag och rabatt 
på försäkringar. Poseidon kan inte riktigt svara på frågan om de har kollektivavtal; han 
tror inte att de har det, men är inte säker. Han berättar även att när kunder får ge betyg 
på hur de upplevt kundmötet i telefonen så går det att se vad en speciell medarbetare har 
fått för betyg. 

Vad gäller lönen så säger Hades att han nog hade kunnat förhandla om den, men när han 
fick  erbjudandet  på  sitt  enda  lönesamtal  hittills  sa  han  bara  “tack”.  Han  säger  att  chefer-
na säkert redan har fördelat alla pengar de kan erbjuda så det är inte lönt att diskutera 
och  dividera  för  han  tror  inte  att  det  kommer  ändras  så  mycket  ändå  “hur stor chans är 
det då att hon skulle göra en omfördelning?”  frågar  sig  Hades.  Han  säger  också  ”Visst, 
den är individuell men den är nog ganska förbestämd, utifrån prestation naturligtvis.”  
och menar att man inte kan påverka sin egen lön på något annat sätt än att prestera bra 
och vara närvarande. Hades för även en diskussion om vad man bör göra för att få bra 
lön,  och  han  säger  att  det  finns  tre  nivåer,  man  kan  vara  “inte så bra”,  “grå massa”  eller  
“very good”.  Han   ligger   i  den  grå  massan  men  tycker  själv, och har även fått höra av 
chefen, att  han  är  högpresterande.  Vad  som  krävs  för  att  komma  upp  till  ”very good”  vet  
han inte, han säger att det måste vara något mer men han vet inte vad. Han nämner ock-
så att han tidigare tagit på sig extra arbetsuppgifter, men dessa ledde tydligen inte till 
”very good”,  utan  det  var  snarare  så  att  han  var  mindre  på  sin  egentliga  arbetsplats  och  
därför  inte  presterade  lika  bra  som  de  andra  där.  “Jag har svårt att se vad jag kan lägga 
till på min arbetstid förutom det jag gör för att komma till very good.”,  säger  Hades  och  
nämner  samtidigt  att  det  ”ändå inte är så viktigt”.  Han  förutsätter  att  han  får  den  lön  han  
förtjänar  och  han  “lever  inte  för  Olympos,  vilket  kanske  är  det  som  krävs”. Hades disku-
terar om den lägsta nivån på lönestegen  “Jag kan tänka mig att hög sjukfrånvaro gör att 
man hamnar där per automatik, och har du varit utbränd så hamnar du där men du 
sparkas inte, utan får jobba dig tillbaka.”  Alla  anställda  vi  pratat  med  på  Olympos  säger  
att man inte kan bli avskedad för något speciellt, det ska i så fall vara något rent brotts-
ligt som sextrakasserier, förskingring, stöld eller liknande. 

Zeus berättar att bonussystemet är tvådelat, en individuell del och en del som baseras på 
hela  Olympos   resultat:   “… rent koncernmässigt hur det gått för Olympos och det är 
kanske svårt att rent som anställd påverka”.  För  Poseidon  är  ett  individuellt  belönings-
system den mest effektiva metoden; ”... jag tror att det är bättre med ett individuellt, för 
då kan du påverka det som är påverkbart”  och  säger  “ja, jag tror personligen att lön 
inte är en engagemangsdrivande faktor, utan jag tror att det är mer feedbacken och bli 
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sedd och få utvecklas och trivas på jobbet som är engagemangshöjande”.  Han   säger  
även  att  “Jag tror att belöningssystem-delen är positiv för engagemanget och för drivet 
och jag tror att det är en morot.”  Det  som  ledningen  vill  belöna  eller  motivera  med  det-
ta system är att se till att medarbetarna uppnår sina mål, menar Athena. Poseidon tror 
inte att de mål de har idag skulle kunna uppnås endast med fasta löner. Om bonussy-
stemet   säger  Afrodite   “Man vill ju säga att det är prestationskultur, men jag tror att 
man skulle kunna ha en nog så bra prestationskultur med mer gruppbonus, gruppmål. 
Eller, vi hjälper ju ändå varandra rätt mycket. Det tar ju mycket tid för cheferna att 
föra  statistik  och  uppdatera  oss.”  

Vad  gäller  prestationer  säger  Hades  att  han  antingen  får  en  ”klapp på axeln”,  eller  att  de  
kan få tillfälliga belöningar om de jobbat extra hårt i form av biobiljetter eller lotter, och 
det   tycker  han  är  roligt.  Om  de  extra  små  belöningarna  säger  Afrodite  “De får ge mig 
biobiljetter så ofta de vill. Men det är ju ingenting man kämpar för eller offrar en massa 
övertid för att få, utan blir mer en uppmuntran. Det uppskattas säkert av alla.”  Posei-
don tror inte att det finns något önskvärt beteende som motverkas av belöningssystemet, 
men  Athena  säger  att  vissa  uppgifter  som  måste  göras  men  som  inte  “syns”  i  mätningen  
för bonusen inte är lika attraktiva att utföra. Detta säger även Hades som försökte sig på 
att göra extra uppgifter men insåg att det inte gynnade hans chans till bonus eller löne-
ökning och därför valde att inte fortsätta med de uppgifterna. Afrodite tror däremot att 
ett beteende som uppskattas är att ta på sig extra uppdrag så som att hantera journaler 
till  exempel.  Zeus  tror  också  att  om  man  visar  framfötterna  och  “hakar på projekt”  så  
uppmärksammas det och man kan få chans till högre lön. Hades upplever att kriterierna 
för  att  få  del  av  bonusen  är  “väldigt väldigt luddiga”,  till  skillnad  från  där  han  arbetade  
förut och själv kunde räkna ut nästan exakt hur det hade gått under föregående period. 
Athena  säger  däremot  att  på  de  individuella  samtalen  mellan  chef  och  medarbetare  ”så 
snappas det upp”  om  det  gått  dåligt  och man får hjälp att komma vidare. Där kan hon 
även få en känsla av om det är en person som vill komma vidare eller som trivs med 
situationen  som  den  ser  ut  idag.  “Man får ofta veta vilken typ av medarbetare det är på 
one-to-one, eller när man går runt och kollar läget och lyssnar lite och då fångar man 
ju upp. Jag måste ju veta vad jag pratar om, jag måste vara en synlig chef.”,   säger  
Athena. 

Alla svarar däremot att trots att det råder hög stress på Olympos så kommer inte kun-
derna  i  kläm,  alla  vet  om  att  ”kunden är i fokus”  och  ”det finns ingen maxtid”  för  hur  
långa  samtalen  får  vara.  ”Nä, det är jätteviktigt med kunderna, det betonar dom, så att 
pratar kunden en halvtimma då har jag ett halvtimmas samtal”  säger  Hades  och  tilläg-
ger  “Det är väldigt tydligt att kunden och kundkvalitet, eller mötet med kunden är prio-
riterat.”  När  vi  pratar  med  Athena  om   likheter  och  olikheter  med  andra   företag  säger  
hon  “... fina kundmöten för det är ju något som karaktäriserar Olympos ganska mycket, 
att vi satsar på mötet med kunderna.”.  Afrodite  kommenterar  också  att  stressen  att  hin-
na  ta  många  samtal  inte  påverkar  kvalitén  av  dessa,  “kan man göra ett väldigt bra jobb i 
första  samtalet  så  minskar  inflödet”. 

5.2 Asgård 
5.2.1 Inledning 
Asgård är ett lokalt bolag som erbjuder försäkring, bank, pension och fastighetsförmed-
ling. På det lokala kontoret i Umeå har de ungefär 140 anställda.  Vår första kontakt 
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med Asgård skedde via företagets hemsida där vi fick informationen om att organisatio-
nen bildades i början på 1800-talet men har sedan mitten på 1990-talet utvecklas i en 
snabbare takt. På hemsidan finns det ett fokus på kunden och det faktum att de är 
kundägda. Deras värderingar beskriver de själva som:  

(Asgård, hemsida) 

Asgårds lokaler ligger i centrala Umeå. Kunder och besökare mottas i receptionen, vil-
ken är modernt inredd med plats för att sitta i soffa eller fåtölj samt att det finns tillgång 
till vatten. I receptionen är de senaste kampanjerna synliga och det finns information om 
kampanjerna att tillgå. Bakom receptionen finns det ett modernt och öppet kontorsland-
skap med glas och mjuka toner i inredningen.  

Respondenterna på Asgård har fingerade namn utan hänsyn till kön. Vi har intervjuat 
fyra personer från Asgård från olika avdelningar, befattningar, anställningstid och varie-
rande bakgrund.  

 

5.2.2 Upplevelsen av den egna arbetsplatsen  
“Familjärt”,  “och  “välkomnande”  är två ord som återkommande används för att beskri-
va det första intrycket när Tor, Freja och Loke först kom till Asgård. De beskriver att de 
andra medarbetarna fick dem att känna sig välkomna, och Tor påpekar att det kändes 
som att Asgård tar hand om sina anställa, vilket han saknade på sin förra arbetsplats. 
Freja tar upp att hon fått en positiv bild av organisationen innan hon började, “Jag ju 
hört mycket att det är ett bra företag”, vilket hon menar kan ha färgat hennes uppfatt-
ning. Alla tycker om att arbeta på Asgård, “Jag trivs jättebra, det gör jag verkligen!”  
säger Freja och Tor fyller i: “Det bästa företag jag har jobbat på”.  Loke, en av de som 
arbetat längre på Asgård, säger att han trivs bra, och att detta mest troligt beror på den 
familjära   stämningen   i   företaget.   “Vi tycker om att forma människor, vi tar gärna in 

Namn Ålder Antal år i organisationen Position 

Balder 50 20 Ledare 

Tor 50 8 Medarbetare 

Loke 40 13 Medarbetare 

Freja 40 2 Medarbetare 

 “Vårt  mål   är   inte   att   tjäna   så  mycket   pengar   som  möjligt,   utan   att   erbjuda   prisvärda  
produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och del-
ägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier. 

Kunden har inflytande över verksamheten och eftersom bolaget ägs av våra kunder har 
vi inga andra uppdragsgivare att ta hänsyn till. 

Kunderna utser fullmäktige,  som  tillsätter  VD.”   
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människor som är ganska tidigt i sin karriär och vi tycker om att forma dem utifrån vår 
kultur.”   avslöjar  Balder   som  arbetat på Asgård i över 20 år: ”Det var nog ingen som 
kunde tro att man kunde jobba så länge på ett ställe, men det har nog att göra med den 
speciella atmosfären som finns.” 

Hur Asgård startades är väl känt  hos  respondenterna,  ”det går ju en reklamfilm om det 
på tv nu”, meddelar samtliga respondenter. Från denna tid är det enkelhet och det lokala 
som  finns  kvar  i  företaget,  ”det är just att det är lokalt som levt kvar”  säger  Loke.  Enligt  
Balder så är det viktigt att både medarbetare och kunder vet historien bakom Asgård, 
”Vi vill att kunderna ska känna igen sig i det. De är med och äger oss och vi gör vårt 
bästa för att förvalta deras pengar”.  Att  företaget  är  kundägt  går  inte  att  undgå,  ”det är 
sådant där som genomsyrar allt på något vis”  menar  Tor  och  förklarar att det tar uttryck 
i hur medarbetarna hjälper varandra och hur de hjälper kunden. Loke instämmer: ”Vi 
ska vara hjälpsamma mot våra kunder, de är ju trots allt våra ägare. Men vi ska ta 
hand om varandra lite grann också”.  Alla  respondenter  är  överens  om  att  det  ”lokala”  
är en stor del av det som finns kvar från företagets början. Enligt Tor är den strakaste 
kommunikationen från ledningen i   företaget   att   de   är   kundägda   och   ”försöker hjälpa 
kunden i alla sammanhang”. Freja anser att det finns ett tydligt meddelande om affärs-
mässighet,  ”man ska göra rätt saker vid rätt tillfällen och behandla våra kunder lika-
dant”.  För  att  sammanfatta  Asgård  med ett  ord  skulle  Balder  säga:  “Enkelt.” 

Arbetet mot det ”enkla” och  “okrångliga” börjar vid   rekryteringen  “vi vill ha en viss 
profil på våra medarbetare... utan att de ska vara likformiga”  säger  Balder.  Asgård sö-
ker enkla och prestigelösa personligheter, som förutom detta också är ”duktiga, effekti-
va, välutbildade och erfarna”. Som medarbetare på Asgård är det ”din uppgift att lösa 
problemet med kunden inom givna ramar”,  “det viktigaste är en nöjd kund”  menar  Bal-
der. Det stora egna ansvaret är omtyckt bland respondenterna och Freja uttrycker att det 
förtroende de får av ledningen är motiverande. Med detta ansvar kommer förväntningar 
där de  med  kundkontakt  bör   följa   ledordet   ”okrångligt”.   “Många kunder har uppfatt-
ningen om att det är krångligt och svårt med försäkringar” berättar Balder. ”Vi har an-
nars rätt mycket frihet under ansvar, så länge vi gör våra arbetsuppgifter”  säger  Tor. 

Enligt Balder är ett bra beteende ett som utgår från Asgårds grundvärderingar i samband 
med en god prestation. Vad man bör respektive inte bör göra på Asgård är självklart 
enligt medarbetarna. Det handlar främst om att  komma  ren  och  fräsch  till  jobbet,  ”det är 
självklart okej att ha byxor som tjej, jeans är också okej om de är hela och rena”  be-
kräftar   Loke   och   fortsätter:   ”Att visa hänsyn och respektera varandra är en självklar 
oskriven regel”. Förutom att följa regelverken så anser Freja att privat användning av 
internet inte bör ske under flera timmar per dag, även om de inte har ett förbud mot så-
dant. Tor nämner att det inte är uppskattat att sitta och prata privat i telefonen i flera 
timmar, sen är det inte tillåtet att fuska med tidsrapportering. Tor berättar även att de 
”har för trevligt vid fikat”,  och  får  pikar  om  att  de  inte  bör  fika  för  länge  samt  att  de  bör  
vänta med att gå iväg till kollegorna kommit tillbaka från sitt fika. Han syftar då på att 
alla inte bör gå och fika samtidigt, några måste kunna svara när kunderna ringer. Freja 
tycker dessutom att en oskriven regel är att representera Asgård även på  fritiden  ”Jag är 
ju deras representant”.  Beteenden  som  inte  belönas  eller  uppmuntras  på  Asgård  är  en  
negativ attityd och personer som spenderar dagarna med att söka fel i allt är ingenting 
de är intresserade av enligt Balder. För att bli avskedad krävs det ganska allvarliga 
handlingar  från  medarbetarens  sida.  “Det är tydliga regler om vad man får och inte får 
göra och bryter man dem får man gå”  meddelar  Loke.  detsamma  gäller  fusk,  “nu är vi 
förskonade från sådant”  fortsätter  han.  Loke  säger  att  om  man  har  problem  så  får  man  



 

50 
 

hjälp, och innan någon blir avskedad så försöker man hjälpa till på alla sätt. Tor säger 
också  att  första  steget  är  att  försöka  hjälpa  personen  “det kan vara allt från att ha kon-
takt med företagshälsovård eller psykologi”. 

I en situation där det skulle förekomma negativa kommentarer om Asgård så uttrycker 
alla respondenter att de skulle vilja fråga vad dessa grundar sig på. Tor uttrycker att om 
det handlar om någonting konkret så skulle han diskutera saken. “Givetvis vill man ju 
försvara, eller lyssna vad det är som hänt”  säger  Freja.  “Man tycker ju att vi är rätt bra 
eftersom man trivs så bra här”  säger  Loke,  och  medger  att  han  skulle  kunna  bli  ledsen.  
Samtidigt finns en förståelse att de inte kan göra alla kunder nöjda, då de måste hålla sig 
till  de  villkor  och  ramar  som  företaget  och  marknaden  har.  “Vi hanterar många kunder, 
det vore ju konstigt om alla tycker det är toppen”  förklarar Balder. 

5.2.3 Relationer och kommunikation 
Det som respondenterna tror separerar dem från konkurrensen är mestadels att de är 
kundägda. De har inte  samma  vinstgenererande  arbete  som  konkurrenterna;;  “Vi ska inte 
vinstmaximera”,  säger  Balder,  men  understryker att de ska gå med vinst så att företaget 
kan investera i sig själva, och att övrig vinst ska gå tillbaka till ägarna, kunderna, i form 
av sänkta premier eller utdelning. Förutom att de är kundägda så är det enkla västerbott-
niska  som  gör  dem  unika,  “Okrångliga, från det lite västerbottniska att sätta O framför”  
säger Balder. Asgård vill att medarbetarna ska vara personliga i mötet med kunden, de 
vill inte att de ska gömma sig bakom ”mörka kostymer”, utan genom ”trevlig klädsel på 
en enkel och trevlig person” ska   medarbetaren   göra   det   enkelt   för   kunden.   ”Du ska 
överträffa kundens förväntningar”  tycker  Balder  är  en  viktig  del  i  hur  medarbetare  ska  
bete sig i kundkontakten. Empati är en viktig egenskap hos medarbetarna, även när det 
kommer till saker som kan uppfattas oväsentliga  för  medarbetaren,  ”det värsta som kan 
hända en man är ju om det händer något med bilen”  säger Balder. 

Mötena med kunden sker över telefon, via mail och genom personliga möten med kun-
den på kontoret. Det är vanligast att kontakten sker över telefon, men de personliga 
kundmötena  är  viktiga  och  en  stor  del  av  det  enkla  och  lokala.  “Här kan man träffa alla 
delar, skadehandläggning, rådgivning, bank och försäkring”  förklarar  Tor.  Balder  tyck-
er att det personliga mötet med kunden är Asgårds styrka, “vi  kan  ha  vunnit  mycket  på  
det  också,  att   vi  är   så   tillgängliga,   lätt  att   komma   in” menar Tor. Men de personliga 
mötena försvinner mer och mer trots det kommer det alltid att vara signifikant för As-
gård,  “det håller vi stenhårt fast vid, även om trenden ändras så kommer vi inte ta bort 
det.”  meddelar  Balder.  I  kundmötet är det främsta verktygen de använder sig av datorer 
och datorsystem, vilka Freja tycker borde vara effektivare: “till slut har man 5 olika 
system att gå in på” och det händer ibland att datasystemet  kraschar,  vilket  “blir en irri-
tation”  tycker  Tor.  De vet dock att det tar lång tid och krävs mycket pengar att göra om 
systemen,  “när jag jobbade på ***** gjorde vi om allt och det tog 7 år och 1 miljard 
kronor”  berättar  Freja. 

Att vara en bra kollega är lika viktigt som att vara en bra skadehandläggare/rådgivare. 
Att ta sig tid att hälsa och uppmärksamma kollegorna och bidra till en positiv stämning 
anser  Freja,  Tor  och  Loke  är  viktigt.  “Jag försöker nog vara en bra kompis lika mycket 
som en bra kollega, och det hör nog ihop med det familjära”   säger  Loke.  Loke,   som  
arbetat på Asgård i över tio år, ser kollegorna som en andra familj och de andra respon-
denterna håller med om att kollegorna oftast är mer än kollegor. Stämningen mellan 
kollegorna är varm och vänskaplig, Loke beskriver den som familjär och Freja håller 
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med: ”det är som ett god kamratskap”.  ”Men det finns många olika sorters människor 
och Asgård är ganska stort idag, och det kan vara svårt att hålla koll på alla”  säger  Tor  
men  ”när jag går till jobbet känns det som att man träffar vänner”.  Men  som  i  alla  fa-
miljer  kan  det  uppstå  diskussioner  och  folk  kan  bli  arga  på  varandra,  ”men det brukar 
lösa sig i rummet om det är någon fråga”  meddelar Tor.  

Relationen  mellan  de  olika  avdelningarna  inom  Asgård  tycker  Balder  fungerar  bra,  ”… 
men det finns självklart inbyggda konflikter”.   Det   han   syftar   på   handlar   främst   om 
kundhanteringen och till vem försäkringarna säljs till: ”Hur kunde de sålt försäkringar 
till den här kunden?”,  och  han  hade  velat  se  mer  samarbete  i  de  viktigaste  processerna  
mellan avdelningarna. Vidare diskuterar han att genom att ha samma grundtankar un-
derlättar det i arbetet. Tor, Loke och Freja upplever relationen till de andra avdelningar-
na som god,  ”Fikarummet är ett jättebra ställe där man kan sitta med alla möjliga från 
olika ställen, och man pratar inte jobb”  säger  Tor.  Relationen mellan medarbetarna och 
ledningen upplevs som avslappnad: ”det går nog tillbaka till det där västerbottniska”  
skojar Freja. Både Tor och Loke beskriver relationen till ledningen som enkel, och att 
det alltid finns möjligheten att knacka på. Alla på kontoret delar fikarum, och Balder 
tycker att det är en bra kommunikationsplats, men påpekar att detta kommer att bli svå-
rare när företaget växer. 

Det är möten med jämna mellanrum på Asgård. Freja beskriver att hennes avdelning har 
möten där chefen tar upp aktuella punkter, det kan vara ren information men också ett 
sätt för chefen att uppdatera sig och sina medarbetare om det rådande läget.  ”Ibland är 
det vi som tar upp något”  säger  Freja  och  mötena  blir  ofta  diskussioner  om det aktuella 
ämnet. Tors avdelning har möte varje vecka med lite olika teman: ”tittar på siffrorna 
från föregående månad och ser hur det gått, erfarenhetsutbyte, hur man ska förhålla sig 
till varandra och så vidare”.  ”Nu börjar vi bli så stora att det blir mer envägskommuni-
kation”,  fortsätter han. Loke berättar att även hans avdelning har möte varje vecka där 
de bland annat diskuterar ärenden  som  behöver   andras  kommentarer  på:  ”på våra av-
delningar har vi en väldigt bra kommunikation, både mellan varandra och med chefer. 
Det är väldigt öppet”.   

Tor berättar att de har individuella möten varje månad där de går igenom hur det gått 
sedan förra mötet, om problem finns och hur dessa kan lösas. Freja berättar att de har 
individuellt utvecklingssamtal och ett lönesamtal per år, och att dessa inte ska vara 
sammankopplade,  “men de är ju som kopplade”  där  de får feedback och löneförhandlar. 
Det är likande för Loke, som också tycker att likande saker tas upp i de två samtalen. 
Riktlinjerna för de individuella mötena är en gång per är enligt Balder, ”men på säljav-
delningarna bör de ha uppföljning en gång i månaden”  säger  han. 

På Asgård finns en personalförening som heter Väktaren, en kamratförening som an-
ordnar aktiviteter och uppvaktar medarbetare vid speciella tillfällen. Organisationen 
anordnar också festaktiviteter som julfest, sommarfest, pubkvällar och afterwork. Ut-
över detta finns det andra klubbar eller grupper som har aktiviteter utanför arbetstid, till 
exempel Asgård löpning, en grupp som springer olika lopp. Loke berättar att Blodom-
loppet är en aktivitet som många är med på: ”Då är det ju blandat från olika avdelning-
ar”, men även att de hittar på saker inom avdelningen. Tor tycker att det är viktigt med 
aktiviteter där medarbetare kan lära känna varandra: "… sen är det alltid svårt att dra 
gränsen, vi är ju så stora". De flesta aktiviteter sker på initiativ från företagets sida, och 
det är inte ofta kollegorna samlas spontant utanför arbetet: ”men nu åker vi till fjällen ett 
gäng”  meddelar  Freja.  Alla  respondenter  brukar vara med på tillställningarna: ”Just för 
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att det blir sammanhållning och man får träffa de man inte brukar träffa”   förklarar 
Loke. Cheferna brukar också delta på tillställningarna: "Högsta hönset är i alla fall med 
på de stora festerna, men sen kanske de går hem tidigare" skrattar Tor. "Det är bra för 
sammanhållningen, viktigt att få träffa chefer i mer avslappnade former" tycker Balder. 
Sammanhållningen är en av anledningarna till att det bara finns ett fikarum på Asgård. 
Han understryker att det är viktigt att medarbetarna träffar varandra över avdelningarna 
och skapar en samhörighet. 

5.2.4 Belöning och Lön 
På Asgård används fast månadslön som baseras på marknaden, tjänstens komplexitet 
och prestation: “Lönen i grunden bestäms av marknaden”, och medarbetarna kan påver-
ka  denna  genom  en  bra  prestation  och  genom  att  ha  rätt  attityd.  “I en sådan här organi-
sation har du ytterst få dåliga människor, många gör ett bra jobb och så har du några 
spjutspetsar”,  säger Balder och tycker det är viktigt att chefen ”vågar belöna”  de som 
förtjänar belöning. Ett mantra som han använder med cheferna är: “Styr pengarna rätt 
och våga göra det”. Han menar att de ansvariga hellre ska ta enstaka missnöjda medar-
betare och styra pengarna till de som presterar bra, därför att detta sänder ut viktiga sig-
naler. Tanken bakom den fasta lönen är att den ska uppmuntra rätt saker, och Balder 
diskuterar att “Om du styrs av provision är det lätt att du säljer den produkt som ger 
mest betalt eller det beting som ger bäst”, men  “vi är kundägda och ska göra det som är 
bäst för kunden, det är det allting bygger på.” Balder fortsätter förklara: ”Detta är en 
långsam form av belöning och ett bra jobb över tid ger en bra lön”, “…det andra vi 
signalerar är att laget är viktigare än individen”.  Balder  vet  att  det  finns olika sätt att 
arbeta med motivation och belöning, och att somliga använder målkontrakt: “…jag sä-
ger inte att det är fel, men det blir en suboptimering”.  Balder  tycker  att  det  känns  bra  att  
kunna säga att de ”inte håller på med individuell bonus”,   och att det system de har 
känns bra. Trots detta så finns det en trappa bland deras livsäljare: “… men för att be-
hålla  dem  hos  oss  är  vi  tvungna”, där han refererar till organisationens konkurrenskraft 
på marknaden. Detsamma gäller cheferna inom den finansiella sektorn: “Betalar vi inte 
det marknaden begär så försvinner de duktigaste”,  säger  Balder.  

Vid mätandet av prestation medger Balder att det finns en problematik: ”Skadereglerare 
kan mätas efter hur många ärenden de hanterar, men det finns mer komplicerade fall 
som tar lång tid och är viktiga för företaget, men detta syns inte på samma sätt om man 
mäter antal ärenden”.  Freja  berättar  att  förutom  statistik  och  siffror  så  diskuteras  även  
individens bidrag till gruppen: ”Bra attityd, positiv och att man hjälper till och sådana 
saker”.  Tor  och  Loke  instämmer  att  en  stor  del  av  ens  prestation är hur man uppför sig: 
”Ta  ansvar  för  det  du  gör…  och  ägna  en  minut  eller  två  åt  sina  kollegor”  säger  Tor.  Det  
framkommer också att det är viktigt att se sig själv som en del av ett team, och teamet är 
viktigare än individen. Det är svårt att mäta hur individer bidrar  till  gruppen,  men  “som 
chef får du ändå en bra uppfattning om vilka som är högpresterande”, menar Balder. 
Mätandet av prestation är en process som inkluderar helheten, anser alla respondenter. 
Loke anser att det är den närmsta chefens uppgift att mäta de mjuka värdarna: “Han 
eller hon ska ju märka det”.  Han  berättar  också att kundundersökningar används som 
mätmetod, och att medarbetarundersökningar potentiellt skulle kunna bidra till utvärde-
ringen. Tor har en känsla av att den mätbara prestationen väger tyngre vid helhetsbe-
dömningen: ”Det är ju också det som är lättast att mäta”.  Freja  upplever  däremot  att  det  
är kundnöjdheten som är viktigast: ”Det har min chef lagt fram mest”.  Loke, som arbe-
tat länge på Asgård, känner att det är de mjuka värden som vägt lite tyngre då presta-
tionsmåtten kommit mer på senare år. Balder meddelar att det är en sammanvägning av 
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många olika faktorer, men att kundnöjdheten är viktig. Däremot får kundnöjdheten inte 
bli hur dyr som helst. Tor tycker att mätningen av prestation idag uppmuntrar medarbe-
tarna att prata länge med kunderna och inte kompromissa kundmötet: “Vi ska vara råd-
givare”. 

På Asgård finns det ett bonussystem som alla tillsvidareanställda får ta del av. Det är ett 
gemensamt bonussystem där alla får dela lika på en pott: “Man får i kronor exakt sam-
ma peng”, meddelar Balder. Undantag är Vd:n för organisationen, som inte tar del av 
denna bonus. Respondenterna är medvetna om bonussystemet och har fått ta del av det-
ta, förutom Freja då hon inte jobbat som fast anställd tillräckligt länge. Den första tiden 
på  företaget  var  hon  vikarie  och  fick   inte   ta  del  av  bonusen,  “för min del var det helt 
okej, det var de reglerna som gällde och det omfattas av de som är tillsvidareanställ-
da”.  För  att  företaget  ska  få  denna  bonus  måste de uppfylla ett visst antal uppsatta mål. 
Tor,  Freja  och  Loke  är  nöjda  med  det  belöningssystem  som  finns  idag,  ”alla får sin del 
av kakan”, säger Loke, och de tycker alla att det är  ett  rättvist  bonussystem.  ”Vissa som 
jobbar väldigt hårt som kanske skulle vara förtjänta av lite till, men det finns ju så 
mycket nackdelar med det också”  anser  Tor.  “Jag är jättenöjd med det. Men jag är en 
jätteenkel medarbetare!”  säger  Freja  med  ett  skratt. 

Om medarbetarna själv fått bestämma vad de skulle bli bedömda utefter skulle Freja 
vilja att kundnöjdheten vägde mer. Idag har de ett mätsystem där kunderna kan ge be-
tyg: ”… om det är jättebra glöms det ofta bort och man tittar mer på de sämre, men jag 
tycker det är viktigt att titta på hur man kan fortsätta vara bra på det bra”, säger Loke. 
Tor hade gärna sett fler belöningar i form av utbildning, helst i annan form än internut-
bildningar: “… man kan sakna ibland att få åka iväg någonstans”.  I  övrigt  är  de  nöjda  
med hur belöningssystemet ser ut idag. 

På Asgård är fikarummet alltid öppet och det är fri tillgång till kaffe, hårdmacka och 
frukt varje dag. “Sen är vi bortskämda med fredagsfika med godbit”, säger Loke. Även 
Tor och Freja tycker att de är bortskämda: “Man   tänker   inte  på  det   som  en  belöning  
utan en del av vardagen”, säger Loke.  “Själv äter jag inte så mycket frukost eftersom 
jag inte är hungrig på morgonen, så då är det jättebra att få en macka där vid nio på 
morgonen”, säger Freja. Om detta skulle försvinna tror Freja, Loke och Tor att det skul-
le få en negativ effekt: “Är vi inte värda det här skulle nog många tänka”, tror Loke. 
Freja ser fikatillfällen som en chans att ta en paus i arbetet och umgås med sina kolle-
gor, och tror att ”fikat betyder mer än vad man tror på en arbetsplats”. Balder säger 
skämtsamt att han inte vågar tänka på vad som skulle hända om fikat togs bort: “… då 
skulle jag nog inte få vara kvar”, skojar han. De har även en husfru på deltid som tar 
hand om de gemensamma utrymmena. Förutom fika så har de andra förmåner, bland 
annat rikskuponger, IKSU-kort, möjlighet att hyra stugor och lägenheter. “Mycket så-
dant där som känns lite lyxigt”   säger   Freja.  Det finns andra förmåner inom företaget 
som telefon och tidning: “Det är helt beroende på jobb”, enligt Loke.  “De som har 
sådana förmåner har såna tjänster som kräver det men inte att man känner att nån har 
fått nåt för att de har bra kontakt med chefen”, säger Tor. Balder bekräftar att det finns 
personer som får extra förmåner, men att dessa är nödvändiga för tjänsten och ses som 
ett arbetsredskap, till exempel en tidning om man jobbar som placerare. 

Avancemang är ingenting som används öppet i organisationen som belöning, och alla 
tjänster annonseras internt eller både internt och externt, berättar Tor. Alla medarbetare 
på Asgård är garanterade en intervju för tjänsten om de så önskar.   ”Min kollega har 
blivit chef och delvis är det ju belöning för att man söker jobbet och får man det är det 
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ju bevis på att man är bra”, säger Freja, men hon har inte sett någon handplockning av 
individer: ”… men det kanske händer ändå?”,  funderar  hon. Tor spekulerar: ”De kan ju 
ha någon i bakhuvudet som de vill ha på tjänsten, men det ska gå rätt till i alla fall”.  
Enligt Freja finns det inte så många positioner att avancera uppåt: ”Möjligheten finns 
absolut, men den är ganska begränsad om man säger så”, och syftar till att de högre 
tjänsterna inte annonseras ut så ofta. Däremot påpekar hon att det finns ”stora möjlighe-
ter” för andra tjänster inom organisationen. För att avancera i organisationen krävs det 
att personen besitter ett antal egenskaper som ledningen tagit fram, berättar Balder. Han 
berättar att: ”bara för att du är en duktig medarbetare blir du inte per automatik belö-
nad med avancemang”, men det kan komma fram på medarbetarsamtal att en person är 
speciellt duktig på något och då kan chefen förslå avancemang, och i sin tur lägga på 
utbildningar för att komma till en annan position.  

Tor tycker att möjligheterna till utveckling och karriär inom företaget är bra, och att allt 
man kan behöva finns under ett tak. Men som medarbetare är du inte heller förväntad att 
klara  allting  själv.  “Det finns alltid hjälp att få”  säger  Freja  som  är  den  nyaste  medarbe-
taren  av  respondenterna,  “att våga be om hjälp är en viktig del av att utvecklas i arbetet, 
och hjälpen finns att få”. 
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6. Analys 
I detta kapitel tittar vi på delar från empiriavsnittet och analyserar dessa utifrån den 
teoretiska referensram som vi tidigare tagit upp. Vi börjar med att analysera Olympos 
för att sedan analysera Asgård, och avslutningsvis gör vi en jämförande analys av de 
två företagens data. 

 

 

 

6.1 Olympos 
6.1.1 Kundfokus 
I empirin kan vi se att ledningen förväntar sig att kunderna ska få en god service och att 
de  ska  vara  nöjda  med  deras  kontakt  med  Olympos:  ”Nä, det är jätteviktigt med kunder-
na, det betonar dom, så att pratar kunden en halvtimma då har jag ett halvtimmas sam-
tal”.  Detta  planeras  genom  dagliga  mål  och  gränser  i  hur  lång  tid  kunden  ska  få  vänta  på  
kontakt sätts upp. God service belönas också utefter hur bra medarbetarna presterar, 
vilket mäts utifrån olika faktorer där kundnöjdhet är inkluderat. Ledningen belönar, stöt-
tar, planerar och förväntar sig förstklassig service, vilket enligt Schneider (1994) tyder 
på att organisationen ger möjlighet till ett serviceklimat (s. 66). Dock, eftersom medar-
betarna på Olympos upplever att de är för få personer i förhållande till arbetsbördan 
vilket gör dem stressade, kan det tolkas som att HR-avdelningen inte fullt stödjer anta-
gandet om att kundservice är av största vikt i och med att hur medarbetarna upplever 
organisationen reflekteras i vilken service kunderna upplever (Schneider, 1994, s. 64, 
66). 

Som vi såg i teorin är värderingar: ideal, mål och prioriteringar som finns i organisatio-
ner (Bang, 1999, s. 51). Ett tydligt mål som Olympos har är deras kundtillgänglighet, 
som innebär att de ska ha en hög tillgänglighet mot kund i form av snabb svarsfrekvens. 

Figur 5. Teoretisk referensram. 
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Ett annat mål är att de ska få bra betyg från kunder om hur de upplevt kontakten med 
företaget. Deras mål tyder därmed på att de prioriterar sina kunder, vilket vi sett är en 
viktig faktor i en servicekultur (Schneider, 1994, s. 64). Medarbetarna berättar kontinu-
erligt om hur viktigt det är med kunderna och att, trots att de känner sig stressade för att 
nå upp till sina mål så, kommer kunderna aldrig i kläm. De nämner detta på ett sätt som 
kan tolkas som att det antingen är något så självklart att det knappt behöver nämnas, 
eller att det är något som de vet att de borde nämna, men som inte är det första de tar 
upp. För att en värdering ska vara ett grundläggande antagande ska denna vara så pass 
djupt rotad i organisationen att den ska vara självklar för organisationens medlemmar 
(Schein, 2010, s. 28). 

6.1.2 Prestation 
Det belöningssystem som finns på Olympos idag finns där för att få medarbetarna att 
uppnå sina mål, men medarbetarna själva tror att de skulle göra ett lika bra resultat utan 
bonussystemet.   Som  Afrodite   förklarade:   ”För mig hade det kunna vara utan bonus. 
Det är inte bonusen som är drivkraften, utan att ha en dräglig tillvaro och känna att 
man hinner med det man ska på dagarna utan att behöva stressa”  är  det  som  värderas  
högst av medarbetarna, att slippa stressen. Att känna till att lön inte kan ersätta en me-
ningsfull arbetsmiljö återfinns bland de sex gyllene regler som vi tidigare nämnt och 
som visar på en servicekultur (Armstrong, 2002, s. 23; Pfeffer, 1998, s. 118). Poseidon 
håller  med  sina  medarbetare  till  viss  del  i  detta  “ja, jag tror personligen att lön inte är 
en engagemangsdrivande faktor, utan jag tror att det är mer feedbacken och bli sedd 
och få utvecklas och trivas på jobbet som är engagemangshöjande”  men  samtidigt  säger  
han att belöningssystemet är en stor motivationsfaktor för medarbetarna och menar att 
medarbetarna inte skulle nå sina mål utan det idag, vilket inte stämmer överens med det 
Schneider och Bowen (1995) skriver om att nå målen kan vara en nog stor belöning i 
sig (s. 146). Han berättade dessutom att han tycker arbetsbelastningen är normal och att 
det som förväntas av medarbetarna är rimligt. Detta tyder på att ledningen antingen inte 
känner till hur mycket stressen faktiskt påverkar medarbetarna, eller att de tycker att 
stressen som medarbetarna upplever är rimlig och att detta arbetsklimat är motiverande 
för medarbetarna. Att medarbetare upplever stress då de slits mellan att ge kunderna 
god service och samtidigt följa och nå upp till de mål som företagsledningen satt upp är 
något som enligt Schneider och Bowen (1995) måste övervinnas för att företaget ska ses 
som en servicekultur (s. 112 ). Risken med att ledningen inte har samma uppfattning om 
vad som är rimliga mål att uppnå som sina medarbetare, är att medarbetarna inte anser 
belöningssystemet som rättvist och att om de inte känner att de har möjlighet att uppnå 
målen, kan detta inte heller utgöra en belöning i sig. Schneider och Bowen (1995) me-
nar nämligen att måluppfyllnaden i sig kan vara en nog så stor belöning för medarbetar-
na, men påpekar att målen då måste vara rimliga att uppnå (s. 146). Detta kan också 
tolkas som att medarbetarna inte upplever att belöningen är distributivt rättvis, det vill 
säga att de anser att det extra arbete de måste göra överväger värdet av belöningen 
(Agarwal, 1998, s. 60-1). 

Vidare har Olympos många prioriteringar och ideal som visar på deras värderingar. I 
empirin kunde vi se att deras ideala medarbetare bör vara snabb, effektiv, stresstålig, 
arbetsvillig och strukturerad då detta framkom som ett önskvärt beteende hos medarbe-
tare på Olympos. Detta tyder på att de värderar högpresterande individer. Enligt Grön-
roos (1990) är önskade egenskaper hos medarbetare i en servicekultur att de är kund-
medvetna och serviceinriktade (s. 254), detta är dock inte vad som framgår i Olympos 
önskelista över kvalifikationer som deras ideala medarbetare bör ha. De prioriterar även 
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måluppfyllnad och förmågan att följa schemat för att på detta sätt respektera andra med-
arbetare och deras tid. Detta tyder åter igen på att prestation, men även rättvisa bland 
medarbetarna, värderas av företaget. Detta då vi tolkade uttalandet  om  vikten  av  “sche-
mafölj”  som  en  viktig  faktor   för  att   ingen  medarbetare  ska  behöva  göra  någon  annans  
jobb eller jobba mer än någon annan. Litteraturen inom servicekultur påpekar att ett 
företag bör behandla sina medarbetare på samma sätt som sina kunder, det vill säga att 
kollegorna  behandlar  varandra  som  kunder  “If  you’re  not  serving  the  customer,  you  bet-
ter be serving someone who is!”   (Albrecht  & Zemke, 1985, s. 108). Ett annat sätt att 
tolka  ledarens  uttalande  om  “schemafölj”  är  att  det  är  till för att inte tappa effektiviteten 
och därmed riskera att inte prestera lika högt, vilket återigen skulle tyda på att värde-
ringen om högpresterande medarbetare är av stor vikt vid Olympos. För att en värdering 
ska ses som ett grundläggande antagande ska denna tas för givet av alla medlemmarna i 
organisationen (Schein, 2010, s. 28). Då alla medarbetare har nämnt vikten av att göra 
en bra prestation hos Olympos vid flera tillfällen, även när vi inte specifikt frågat om 
detta, tolkar vi det som att detta är något som medlemmarna tar för givet. Studerar vi 
artefakterna, det vill säga det som kan ses, höras och kännas, kan vi se att prestation 
återspeglas i de dagliga rutinerna hos Olympos där de arbetar efter korta dagliga mål, 
såväl som mer långsiktiga. Det är prestationen som ledarna kommunicerar är viktig till 
sina medarbetare, och det är också detta som de vill uppmuntra med belöningssystemet. 
Det sammantagna intrycket från Olympos är att prestation, måluppfyllnad och att ha 
medarbetare som klarar av detta är det som är absolut viktigast, vilket då skulle indikera 
att denna värdering även är ett grundläggande antagande och en del av kärnan till 
Olympos kultur (Schein, 2010, s. 23). 

6.1.3 Struktur 
De flesta medlemmar vi intervjuat upplever Olympos som en platt organisation, åtmin-
stone lokalt i Umeå, trots sitt internationella påbrå. Men de menar även att nya med-
lemmar ser Olympos som ett hierarkiskt företag. På Olympos tilltalar medarbetarna 
nämligen cheferna efter förnamn eller till och med smeknamn, vilket de inte tror att 
medarbetare kan göra i en stark hierarki. Cheferna umgås även med medarbetarna på 
samma nivå som jämlikar. Detta gör att medarbetarna upplever organisationen som 
platt, då de menar att en stark hierarkisk organisation gör skillnad på chef och medarbe-
tare. En traditionell, hierarkisk, organisationsstruktur är som vi såg i teorin avbildad 
som en triangel med ledningen i toppen, en servicekulturs organisationsstruktur är ofta 
den omvända (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 309-310). Detta kan tolkas som att 
Olympos koncern har en traditionell organisationsstruktur samtidigt som det lokala kon-
toret i Umeå, som de beskriver har en platt struktur, därmed kan ses som en servicekul-
tur utifrån sitt organisationsschema. De informella adresseringarna till varandra är en 
artefakt som indikerar hur formella de är inom organisationen (Schneider & Barsoux, 
1997, s. 24). 

Utifrån det material vi samlat kan vi se att den ledning vi haft kontakt med vill att 
Olympos ska fokusera mer på lokal marknadsföring och ett starkare lokalt varumärke. 
Det verkar även finnas en vilja att gå tillbaka till deras ursprungliga nationellt förankra-
de företag i de artefakter som kunderna känner till. En följd av att två företag, med olika 
kulturer, slagits ihop, kan bli att en konflikt uppstår. Om företagen dessutom befinner 
sig på olika geografiska platser kan detta i sig vara orsak till konflikt. (Bang, 1999, s. 
32-38) En sådan konflikt kan i sin tur göra det svårt att skapa en stark företagskultur, då 
en sådan karaktäriseras av starka gemensamma värderingar och stark sammanhållning. 
(Grönroos, 1990, s. 254). 
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Medarbetarna på Olympos arbetar tillsammans i team och tycker själva att det vore mer 
naturligt om de blev belönade som ett team istället för att belönas efter individuell pre-
station.  “Man vill ju säga att det är prestationskultur, men jag tror att man skulle kunna 
ha en nog så bra prestationskultur med mer gruppbonus, gruppmål. Eller, vi hjälper ju 
ändå varandra rätt mycket. Det tar ju mycket tid för cheferna att föra statistik och upp-
datera oss.”  Enligt  Echeverri  och  Edvardsson  (2012)  har  servicekulturer  ofta  mer  fokus  
på team än traditionella organisationer (s. 309-310). Individuell prestationsbaserad lön 
kan skada gruppens prestation genom att individen riskerar att fokusera mer på sina 
egna uppgifter än på gruppens gemensamma. Dessutom riskerar ledningen att bortse 
från gruppen och vad den kan åstadkomma för organisationen som helhet om de fokuse-
rar för mycket på individerna. (Armstrong, 2002, s. 337) Detta kan bli en av konsekven-
serna om man ser till att Olympos fortfarande har kvar en traditionell organisations-
struktur med hierarki och individuellt fokus trots att de arbetar i team och strävar efter 
ett kundfokus. 

6.1.4 Belöning 
Medarbetarna på Olympos blir belönade utefter deras individuella prestation med en 
individuell bonus. Med detta system vill ledningen motivera måluppfyllnad hos sina 
anställda.  Detta kan tolkas som att det individuella arbetet är det beteende som ledning-
en vill uppmuntra. Enligt teorin är det viktigt att organisationer uppmuntrar det önskade 
beteendet (Agarwal, 1998, s. 60-61; Pfeffer, 1998, s. 118-119). De har även möjlighet 
att ta del av en bonus som baseras på hur det gått för koncernen, vilket är en typ av 
team-bonus, men som inte upplevs så av medarbetarna. Zeus berättade nämligen att 
bonusen som kommer från koncernens resultat inte är något som han tror att de på indi-
vidnivå kan påverka. Detta kan tolkas som att ledningen fokuserat så mycket på indivi-
derna att de förbisett vad gruppen tillsammans kan göra för organisationen (Armstrong, 
2002, s. 337) och att individerna på grund av ledningens beteende inte inser att de också 
bidrar till koncernens resultat. 

Vi har sett att medarbetarna är nöjda med sättet de får feedback på prestationen, vilket 
tyder på att de har ett serviceklimat. Det är dock inte lika säkert att de får tillräcklig in-
formation om belöningar då ingen av medarbetarna kunde svara på exakt vad de mäts 
på och hur de ska nå upp till en högre nivå av bonussystemet, vilket skulle tyda på att de 
inte har ett serviceklimat. (Schneider, 1994, s. 66) Det sistnämnda var dock något som 
gruppledaren vi pratade med menade att medarbetarna själva kan fråga om på sina en-
skilda samtal och då få precis den stöttning de behöver för att nå dit. I empirin såg vi 
även att medarbetare upplever att de inte kan förhandla om deras lön, då de tror att che-
fen redan har delat upp pengarna och att de inte är beredda att göra en omfördelning. 
Pfeffer (1990) säger att det finns en risk för rivalitet mellan medarbetarna vid ett allt för 
individuellt belöningssystem, där en medarbetarbetares mediokra prestation är positiv 
för de andra medarbetarna då de ser bättre ut i jämförelse (s. 117). Detta kan tolkas som 
att det kan finnas en rivalitet mellan medarbetarna. 

I  empirin  förklarar  medarbetarna  att  de  ibland  får  “en klapp på axeln”  av  chefen  när  de  
gjort något bra, vilket kan tolkas som ett erkännande av chefen och är en kraftig form av 
motivation som en ledare kan ge en medarbetare (Armstrong, 2002, s. 364). Medarbe-
tarna uttrycker att de uppskattar de icke-monetära belöningarna, så som lotter och bio-
biljetter,  men:  “... det är ju ingenting man kämpar för eller offrar en massa övertid för 
att   få,   utan  blir  mer   en  uppmuntran...”. Detta kan tolkas i linje med att belöningarna 
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inte upplevs vara av betydelse för medarbetarna, vilket i sin tur inte förstärker det bete-
ende dessa vill uppmuntra (Agarwal, 1998, s. 60-1).  

Kultur uppstår när människor som delar en historia interagerar med varandra (Schein, 
2004, s. 17; Wilkins & Ouchi, 1983, s. 469; Wilson, 1997, s. 88), i Olympos fall är det 
ingen av medlemmarna i organisationen som minns hur företaget bildades, vilket kan 
tyda på att de saknar en gemensam historia. Den historia som tillskrivs dem kommer 
med andra ord inte från grunden av företaget, utan har uppkommit under årens gång. 
Detta kan tolkas som att Olympos inte har en ultimat företagskultur då den endast ut-
vecklats efter de förändringar de gått igenom, och därmed kan kulturens utgångspunkt 
som fanns när den skapades försvagats (Schein, 1983, s. 14). Detta kan i sin tur tolkas 
som att Olympos företagskultur inte är så stark som den hade kunnat vara om medlem-
marna delat fler gemensamma historiska normer och värderingar (Grönroos, 1990, s. 
254).  

I teorin såg vi att det fanns många exempel på hur företag önskade att belöna service, 
men i själva verket belönade motsatsen (Grönroos, 2000, s. 343; Kerr, 1975, s. 769; 
Schneider & Bowen, 1995, s. 146-147). En anledning till detta angavs vara att organisa-
tioner mäter prestation efter det som är lätt att mäta, och att de mäter flera parametrar 
som är motsatta varandra (Schneider & Bowen, 1995, s. 147). Utifrån empirin har vi 
sett att Olympos värderar både prestation och kundnöjdhet och att de även belönar dessa 
på samma sätt, trots att de anses motsägelsefulla enligt Kerr (1975, s. 769), Schneider 
och Bowen (1995, s. 145) och Grönroos (2000, s. 343). Som vi nämnt tidigare är det 
viktigt att belöna ett önskat beteende, det vill säga service, i en servicekultur (Schneider 
& Bowen, 1995, s. 145). Utifrån detta kan det tolkas som att Olympos belönar två mot-
satta beteenden på samma sätt. I empirin kan vi också se att medarbetarna arbetar i team 
men att de till största del belönas individuellt. Enligt Pfeffer (1998) kan individuell be-
löning skapa konkurrens mellan medarbetarna (s. 118). Armstrong (2002) säger att in-
dividuell prestationsbaserad lön kan skada grupprestationen genom att individen dels 
fokuserar för mycket på egna intressen än på gruppens, och att chefer fokuserar för 
mycket på individerna och för lite på gruppen som helhet (s. 337). I empirin nämnde en 
av respondenterna att cheferna fick lägga mycket tid på att föra statistik på individerna i 
gruppen, vilket kan tolkas som att cheferna kan lägga för mycket fokus på individerna. 
Medarbetarna sa att de hjälper varandra, men även att det var viktigt att uppnå sina egna 
mål. Detta kan tolkas som att individerna vill fokusera mer på gruppen, men känner att 
de måste se till sina egna intressen i första hand. 

6.2 Asgård 
6.2.1 Kundfokus 
I empirin kan vi se att respondenterna på Asgård anser att deras uppgift är att vägleda 
och rådge kunden:  “det viktigaste är en nöjd kund”  berättar  Balder,  och  ledningen för-
väntar sig förstklassig service för kunderna, ägarna av företaget. På Asgård stöttar de 
varandra som medarbetare i och med att medarbetarna berättar att de gärna hjälper sina 
kollegor när så krävs. Asgård vill att det ska vara enkelt för kunden att komma i kontakt 
med dem, och det personliga mötet är viktigt för dem. Deras främsta uppgift anser de 
vara  att  konsultera  kunderna  och  förvalta  deras  pengar  på  ett  “okrångligt”  sätt.  I  empirin  
såg vi även att respondenterna pratade mycket om att Asgård är kundägda, vilket Tor 
säger  ”...  är sådant där som genomsyrar allt på något vis”.  Detta  tyder  enligt  Zeithaml  
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och Bitner (1996) på att Asgård är en servicekultur då de värdesätter service på ett så-
dant djupt plan att det blir en livsstil för företaget (s. 328-329). Som det tydligt syns i 
empirin så arbetar Asgård med att behålla sina kunder samt att ledningen förväntar sig 
och stöttar förstklassig service vilket enligt Schneider (2002) tyder på att de har ett ser-
viceklimat i organisationen (s. 66-67). Enligt Bang (1999) är värderingar ideal, priorite-
ringar och mål. Utifrån detta kan det tolkas som att kundfokus och kundtillfredsställelse 
är en värdering, då den prioriteras enligt respondenterna och att kunden ska vara i fokus 
kan tolkas som ett ideal i organisationen (s. 51).  

Asgård upplevs som en platt organisation av respondenterna, där alla delar av organisa-
tionen finns på ett kontor, och medarbetarna känner att de kan gå in till vem som helst, 
oavsett position. Enligt Echeverri & Edvardsson (2012) kännetecknar en servicekulturs 
organisationsstruktur en omvänd triangel, där medarbetarna arbetar för att tillfredsställa 
kunderna, och inte sin närmsta chef vilket är fallet i en traditionell, hierarkisk, organisa-
tionsstruktur (s. 309-310).  

I empirin kan vi se att Asgård bedriver intern och extern marknadsföring om företaget 
och dess uttalade värderingar, bland annat genom en reklamfilm. Utifrån empirin kan vi 
även se att Asgård önskar en viss profil på sina medarbetare. De beskriver sina profil-
medarbetare som  ”duktiga, effektiva, välutbildade och erfarna”  men  även  att  de  är  enkla  
och prestigelösa. Enligt Schneider (1994) är det viktigt att marknadsavdelningen och 
HR-avdelningen stödjer god service för att skapa ett serviceklimat (s. 66). Utifrån detta 
kan det tolkas som att HR-avdelningen stödjer god service genom att rekrytera passande 
individer och att marknadsavdelningen stödjer värderingen om god service genom att 
marknadsföra denna till medarbetare och kunder. I teorin hittar vi även att det är viktigt 
att organisationer använder andra medel än lön för att förmedla vad som anses viktigt i 
organisationen (Pfeffer, 1998, s. 118). Vilket det kan tolkas som att Asgård gör med 
reklamfilmen.  

6.2.2 Stark kultur 
På Asgård vet alla medlemmar om hur företaget grundades och vilka värderingar som 
levt kvar sedan dess. Vi kan se i empirin att de dessutom använder nästan uteslutande 
samma  ord  för  att  beskriva  sin  kultur.  Ord  som  “familjär”,  “enkelt”,  “kundägda”  och  ett  
kundfokus är återkommande under alla intervjuerna. En värdering är som vi såg tidigare 
ideal, prioriteringar och mål (Bang, 1999, s. 51). Detta kan tolkas som att de har samma 
värderingar när det kommer till organisationens mål och syfte där de värderar kunden 
och medarbetarna, vilket Schneider (1994) påpekar är viktigt för en servicekultur då 
nöjda medarbetare resulterar i nöjda kunder (s. 64). Utifrån detta kan det tolkas som att 
“kundägda”,   “lokala”   och   “enkelt”   är   grundläggande antaganden i Asgård, då Schein 
(2010) beskriver grundläggande som de antaganden organisationsmedlemmar tar för 
givet och inte ifrågasätter (s. 28).  

På Asgård har de också “frihet under ansvar”  som  Tor  uttryckte  det.  Medarbetarna  ska  
lösa problemen med kunderna inom vissa givna ramar, men har utöver detta mycket 
frihet att lägga upp arbetet som de tycker passar, och i empirin kan vi se att medarbetar-
na uppskattar detta. Enligt Schneider och Bowen (1995) är det viktigt i en servicekultur 
att låta medarbetarna känna att ledningen har förtroende för dem, men även befogenhet 
att hantera kunder efter sitt eget omdöme (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 304-305; 
Schneider & Bowen, 1995, s. 236-237). Det förtroende och den frihet ledningen gett 
medarbetarna kan tolkas som att Asgård litar på sina medarbetare och att de handlar i 
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enighet med företagets policy. Utifrån empirin kan vi även se att vi generellt fick lik-
nande svar från alla respondenter, och att de har liknande uppfattningar av Asgård. En-
ligt teorin kännetecknas en stark företagskultur av starka och gemensamma värderingar 
och normer (Grönroos, 1990, s. 254). En stark kultur vägleder även medarbetarna i mö-
tet med kunden, och är extra viktigt för en servicekultur (Grönroos, 1990, s. 254). As-
gårds frihet för medarbetarna kan tolkas som ett resultat av en stark servicekultur, där 
det grundläggande antagandet om service är väl implementerat i organisationen. 

6.2.3 Belöning 
Medarbetarna får fika och kaffe varje dag, och varje onsdag och fredag är det speciellt 
gott fika, men detta är inget som påverkas av hur bra de presterat utan är snarare en 
förmån som alla kan ta del av. Detta kan tolkas som att fikat har blivit en belöning som 
tas för givet och förväntas finnas på arbetsplatsen (Ueno, 2013, s. 35). Enligt Agarwal 
(1998) kan även belöning användas för att stimulera medlemskap genom att influera 
beteende för att ansluta sig till organisationen, stanna kvar och uppmuntra tillförlitlighet 
och regelbundenhet i arbetet (s. 66), vilket kan tolkas som att det är fallet här. Att med-
arbetarna får fika, en icke-monetär belöning (Armstrong, 2002, s. 363), är något de upp-
skattar. De menar själva att de är lite bortskämda med allt gott. Utifrån empirin kan vi 
se att medarbetarna värderar fikat, och respondenterna uttrycker att de skulle bli upprör-
da  om  ledningen  tog  bort  detta:  “är vi inte värda det här...”  menar  Tor  att  medarbetarna  
skulle tänka. De icke-monetära belöningsformerna fokuserar på att erkänna personers 
behov av prestation, erkännande, ansvarstagande, inflytande och personlig utveckling 
(Armstrong, 2002, s. 363). Detta kan tolkas som att medarbetarna ser på fikat som ett 
erkännande för deras prestation. Om teamet arbetat bra och uppnått ett speciellt gott 
resultat kan detta firas med middag exempelvis, vilket då skulle indikera på att de dels 
valt att belöna teamet som helhet och inte individerna vilket enligt Armstrong (2002) är 
positivt då han menar att belöning av teamet uppmuntrar samarbete och det är även ett 
verktyg för att bedriva kulturella förändringar exempelvis mot en mer kundfokuserad 
företagskultur (s. 349). Eftersom Asgård redan har en kundfokuserad företagskultur kan 
vi tolka det som att belöningssystemet kan stärka den existerande kulturen (Armstrong, 
2002, s.33). 

I teorin såg vi att det är viktigt för organisationer att belöna det beteende som är önsk-
värt (Agarwal, 1998, s. 60) Från empirin kan vi se att Asgård mäter prestation efter hår-
da och mjuka värderingar, men att de hårda är lättare att mäta samtidigt som de mjuka 
är viktiga. De säger dock att det är helheten som de försöker mäta, och därmed också 
helheten som de vill belöna.  De använder bland annat kund- och medarbetarundersök-
ningar för att mäta de mjuka värdena, samt att medarbetarna bedöms utifrån hur det 
fungerar i gruppen och hur de bidrar till denna, vilket anses vara den närmsta chefens 
uppgift. Respondenterna anger att de upplever mätningen av belöning som rättvis. Detta 
kan tolkas som att de upplever en processuell rättvisa vid bedömningen av service i re-
lation till belöningen (Agarwal, 1998, s. 61; Schneider & Bowen, 1995, s. 146-147)  

Medarbetarna får även kontinuerligt feedback på sitt arbete, vilket sedan kan ligga till 
grund för den individuella lönesättningen. Genom de individuella samtalen får medarbe-
tarna feedback och en uppdatering om hur de ligger till samt information om belöning. 
Enligt Schneider (1994) är detta ett sätt att stimulera ett serviceklimat, där de blir guida-
de till ett önskvärt beteende (s. 66-67). 
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Utifrån empirin får vi veta att Asgårds medarbetare får ta del av en gemensam bonus, 
där alla får samma summa, oavsett vilken position de har eller hur mycket de individu-
ellt bidragit till att det gemensamma målet för Asgård uppnås. Undantaget är Vd:n på 
Asgård, som inte är med i detta bonussystem. Pfeffer (1994) understryker att det är vik-
tigt att organisationer är transparenta med belöningssystemet, för att visa hur de värde-
rar sina medarbetare (s. 118). Att Vd:n inte är en del av bonussystemet kan tolkas som 
ett försök till att vara transparent mot deras ägare, kunderna, genom att inte dela ut en 
stor bonus till hösta ledningen. Detta kan i sin tur kopplas till det som Balder sa; de är 
inte ute efter att vinstmaximera. Enligt Schneider och Bowen (1995) och Agarwal 
(1998) måste medarbetarnas service mätas och belönas på ett sätt som rättvist speglar 
medarbetares prestation (Agarwal, 1998, s. 61; Schneider & Bowen, 1995, s. 146-147). 
Agarwal (1998) fyller i att storleken på belöningen måste balanseras med hur mycket 
arbete medarbetarna bidrar till (s. 61). Det kan diskuteras om bonussystemets form är 
rättvist eller inte för alla medlemmarna i organisationen, men respondenterna upplever 
det rättvist, och de är nöjda med hur belöningssystemet ser ut idag och skulle inte vilja 
ändra på det även om de fick. Utifrån detta kan det tolkas som att medarbetarna på As-
gård upplever att bonussystemet är processuellt och distributivt rättvist, det vill säga att 
belöningen matchar ansträngningen och att bedömningen av belöning är bra (Agarwal, 
1998, s. 61). Balder tror att provision lätt kan göra att medarbetarna säljer den produkt 
eller tjänst som ger mest utdelning. I och med att Asgård är kundägda vill de göra det 
som  är  bäst  för  kunden:  “det är det allting bygger på”  förklarade  han,  och  det  är  anled-
ningen till att Asgård valt att inte ha individuell bonus. Det är annars lätt hänt att företag 
belönar ett oönskat beteende, exempelvis att de belönar det som är lätt att mäta istället 
för att belöna god service (Kerr, 1975, s. 769; Schneider & Bowen, 1995, s. 146-147). 
Det går även att diskutera huruvida social loafing förekommer på Asgård, det vill säga 
att individer i gruppen tappar motivation och gör en sämre prestation då de upplever att 
denna inte syns i teamets prestation (Pearsall et al, 2010, s. 184). Dock så anger respon-
denterna att de är medvetna om att alla måste göra sin del för att företaget ska uppnå 
den gemensamma bonusen, samt att de tar upp att icke jobbrelaterade aktiviteter under 
arbetstid inte är uppskattade. De nämner även att de kan stanna lite för länge vid fikat, 
vilket drabbar kollegorna och kunderna då telefonerna inte är bemannade under en tid. 
Detta kan tolkas som ett tecken på social loafing (Pearsall et al., 2010, s. 184). 

6.3 Jämförande analys 
Som vi tidigare såg i analysen av Asgård finns det en del som talar för att de skulle 
kunna vara en servicekultur. Bland annat så kunde det tolkas som att de har ett grund-
läggande antagande om kundnöjdhet, och att organisationen existerar för kunden. Vi såg 
även att Asgård arbetar på ett sätt som är utmärkande för en servicekultur: de arbetar i 
grupp och sätter teamet före individen och medarbetarna upplever Asgård som en platt 
organisation. Enligt Schneider (1994) är det även konstaterat att hur medarbetarna upp-
lever organisationen reflekteras i hur kunderna upplever servicekvaliteten (s. 64), och 
utifrån empirin kan vi se att medarbetarna övergripande upplever Asgård som en bra 
arbetsplats där de trivs, vilket kan tolkas som att företaget är medveten om att hur de 
behandlar sina anställa reflekteras i kundnöjdheten, men detta går även i linje med den 
familjära stämningen på Asgård. Utifrån den empiri vi samlat från Asgård finner vi ing-
enting som tyder på att de inte skulle ha en servicekultur.  

Enligt tidigare analys av Olympos finns det flera saker som pekar mot att de skulle kun-
na vara en servicekultur, bland annat deras fokus på kunden vilket har gett upphov till 
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deras målsättningar om hög tillgänglighet samt medarbetarnas åsikter om att de inte 
arbetar för bonusen utan de värdesätter ett bra arbetsklimat högre. Respondenterna anser 
även att det är en platt organisationsstruktur vilket också pekar mot en servicekultur, 
men anser samtidigt att det bör vara en mer hierarkisk organisation och att Olympos kan 
uppfattas som det för nya medarbetare, vilket då skulle peka mot att de inte är en servi-
cekultur. Vi såg även att stressen på arbetsplatsen påverkar medarbetarna och deras upp-
fattning av organisationen vilket gör att de visar tendenser på att inte vara en servicekul-
tur. Ledningen på Olympos tror inte heller att medarbetarna kan uppnå sina mål utan att 
bli belönade individuellt efter deras prestation, vilket medarbetarna själva inte håller 
med om. Målen som är uppsatta kan dock tolkas som att de är för höga då medarbetarna 
upplever det svårt att nå upp till dem och önskar fler medarbetare för att klara av arbets-
bördan. Vi såg även att ledningen värderar en högpresterande individ när det kommer 
till deras medarbetare, och de nämner inte något om att de värderar medarbetare som är 
serviceinriktade eller kundfokuserade. Allt detta talar emot att de skulle vara en service-
kultur.  

Som vi såg  i  teorin  definierades  en  servicekultur  enligt  följande:  “... en kultur där man 
värdesätter god service och där det bland alla anställda upplevs som naturligt och 
självklart att förse såväl interna som slutgiltiga, externa kunder med god service; där 
detta utgör en av de viktigaste värderingarna för alla”  (Grönroos,  1990,  s.  244).  Det  går  
att ställa sig frågan om Olympos och Asgård då är servicekulturer från vår analys där vi 
jämfört empirin mot de teorier vi använt oss av i denna studie. I både Olympos och As-
gård  kunde  det   tolkas  som  att  de  “värdesätter god service”.  Detta  diskuterades   i  båda  
analyserna där det kunde tolkas som att båda organisationerna har grundläggande anta-
ganden om att nöjda kunder. Som vi såg i början i Olympos empiri har de en nedskriven 
värdering  som  framhäver  “utmärkt service”,  och  även  Asgård  har  nedskrivna  värdering-
ar om service och kundfokus. Som vi ser i definitionen är ett grundläggande antagande 
om god service viktigt i en servicekultur, vilket därmed kan tolkas som att de båda är 
servicekulturer, men det är fler faktorer som ska stämma in.  

I  en  servicekultur  anses  det  “naturligt och självklart att förse... //... slutgiltiga, externa 
kunder med god service”.  Alla  medarbetare  på  båda  företagen  känner  till  vikten  av  att  
leverera god service till de externa kunderna. Trots att de är stressade på Olympos för-
söker de aldrig låta kunden känna av detta utan låter alla kunder ta sin tid. Asgård ägs 
av  sina  kunder  och  som  Balder  sa  “det viktigaste är en nöjd kund”.  Detta  bäddar  för  att 
påvisa att Olympos och Asgård är servicekulturer. I en servicekultur anses det även vara 
“naturligt och självklart att förse...// ... interna...// ... kunder med god service”.  Här  skil-
jer sig företagen åt. Olympos fokuserar mycket på den individuella prestationen, samti-
digt som Asgård fokuserar på sammanhållning och den gemensamma prestationen. Det-
ta har som vi beskrev i analysen kopplats ihop med bland annat organisationsstrukturen 
på företag och enligt Echeverri och Edvardsson (2012) har den mer traditionella organi-
sationsstrukturen ofta ett individfokus samtidigt som den nya organisationsstrukturen 
hos en servicekultur har ett fokus på teamet (s. 309-310). Detta skulle visa på att Asgård 
är en servicekultur, men inte Olympos. Att de säger att de värderar en sak, men att deras 
handlingar visar på något annat kan tyda på att de lider av kulturell schizofreni, och den 
kultur som medarbetarna upplever är också den kultur som kunderna upplever (Schnei-
der & Bowen, 1995, s. 240). 

Asgård och Olympos använder sig även av olika belöningssystem, där Olympos har valt 
att belöna sina medarbetare finansiellt med hjälp av individuell bonus samt en gemen-
sam bonus. På Asgård använder de endast finansiell gemensam bonus. Skillnaderna vi 
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kan se här är att respondenterna på Asgård är väldigt nöjda med hur de blir belönade 
idag och anser att det är rättvist, samtidigt som medarbetarna på Olympos gärna hade 
sett mer gemensam belöning. Även om båda organisationerna använder gemensam bo-
nus så upplever de på Olympos att de inte kan påverka denna på samma sätt som As-
gårds medarbetare uppfattar att deras individuella insats bidrar till företagets gemen-
samma resultat. Detta kan i sin tur ha att göra med organisationens struktur. Olympos är 
betydligt större än det lokala Asgård, vilket i sin tur innebär att medarbetarna på Olym-
pos kontor i Umeå har mindre möjlighet att påverka koncernens resultat, även om de är 
en viktig del av koncernen. På Asgård är bonusen däremot baserad på övergripande 
affärsmål som organisationen satt upp, och medarbetarna upplever att de är med och 
uppnår dessa, tillsammans med de andra på Asgård. Detta kan ha att göra med att dessa 
mål  är  ”lokala”  för  Asgård,  och därmed mer påtagliga för medarbetarna till skillnad från 
målen på Olympos som medarbetarna har svårt att nå upp till. Vi har även sett att det 
individuella bonussystemet på Olympos kan bidra till en ökad stress och press på med-
arbetarna, till skillnad från på Asgård, där bonussystemet främjar sammanhållningen 
inom organisationen.  
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7. Slutsats 

I detta avsnitt vill vi med hjälp av empiri, teori och analys svara på vår problemformu-
lering och vårt syfte genom att visa på problem och möjligheter med belöningssystem i 
en servicekultur. 
 

 

Utifrån vår analys som bygger på vårt teoretiska ramverk och den insamlade empirin 
kan vi se att det är svårt att analysera servicekultur hos företag, då en kultur är komplex 
och framför allt kontextberoende. I och med att servicekulturen är så pass kontextbero-
ende kan de problem och möjligheter som finns relaterade till belöningssystem variera. 
Vi ser att en utpräglad servicekultur kan påverka valet av belöningssystem samt att vissa 
belöningssystem kan påverka möjligheterna till en servicekultur. Utifrån den analys som 
vi gjort på de två företagen kan vi dock generellt diskutera de problem och möjligheter 
vi funnit mellan dessa. Vi har i analysen undersökt de två företagens kulturer utifrån 
Scheins tre nivåer av företagskultur och kan se att ett av företagen tydligt visar tecken 
på att de är en servicekultur, det finns i stort sett ingenting som talar emot det. Det andra 
företaget å andra sidan, har flera aspekter som kan tolkas som att de är en servicekultur, 
men minst lika många som kan tolkas som att de inte är en servicekultur utan mer en 
prestationskultur. Då vi har begränsad information om företagen, och vi inte har obser-
verat företagskulturerna under en längre tid, utan uteslutande samlat in vår data genom 
kvalitativa intervjuer i form av två fallstudier, anser vi i fallet med tvetydigt resultat att 
vi inte kan klassificera organisationens företagskultur. Vi kommer dock att ta upp de 
problem och möjligheter vi observerat, mellan servicekultur och belöningssystem, som 
kunnat styrkas med hjälp av teorin. Vi kommer inte att generalisera våra resultat på an-
nat än de två studerade företagen, på grund av att företagskultur är beroende av kontex-
ten. 

7.1 Problem 

De problem vi identifierat med belöningssystem i förhållande till servicekultur är att ett 
individuellt prestationsbaserat belöningssystem riskerar att få medarbetarna för fokuse-
rade på sin egen prestation istället för teamets gemensamma prestation. Ytterligare pro-
blem som kan uppstå med ett individuellt belöningssystem är en eventuell rivalitet mel-
lan medarbetarna, då en medarbetares mediokra prestation reflekterar ställer de andra 
medarbetarna i bättre ljus, vilket istället kan hämma att medarbetarna behandlar var-
andra med samma service som de gör kunden.  

Majoriteten av respondenterna i vår studie bekräftade även att de helst blir belönade för 
teamets gemensamma prestation. Ett annat problem som serviceorganisationer kan upp-
leva är när målen upplevs av medarbetarna som för högt uppsatta och svåra att uppnå 

Problemformulering:  “Hur påverkar eller påverkas servicekultur av belöningssystem?” 
 
Syfte: Syftet är dels att identifiera om företaget är en servicekultur genom att analysera 
organisationskulturen utifrån tre olika nivåer; artefakter, värderingar och grundläggande 
antaganden. Syftet är även att identifiera problem och möjligheter med belöningssystem i 
förhållande till servicekultur. 
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kan det öka stressen och förstärka den individuella fokuseringen då medarbetarna i för-
sta hand ser till sig själva i och med den individuella belöningen. Individuell belöning i 
kombination med för högt uppsatta mål, kan därför öka stressen hos medarbetarna då de 
arbetar så snabbt och hårt de kan, men lyckas trots detta inte nå upp till målen. Detta 
resulterar i att arbete släpar efter, och de upplever ett stressfyllt arbetsklimat vilket för-
svårar en servicekultur. Ett annat problem som finns med belöningssystem uppstår när 
serviceorganisationen mäter belöning utifrån många olika faktorer, varav vissa kan 
motverka god service. Detta kan skapa problem då det förmedlar dubbla budskap om 
vilket beteende företaget värderar, eller att de upplever att ledningen fokuserar mer eller 
mindre på en viss faktor. Det kan även finnas problem med ett gemensamt belöningssy-
stem, där individerna i gruppen inte har lika stor direkt inverkan på den utdelade bonu-
sen. Detta kan leda till social loafing, det vill säga en minskad motivation och en känsla 
av att individerna i gruppen inte syns, vilket kan påverka deras prestation.  

Att använda finansiell belöning i för stor utsträckning riskerar att locka medarbetare till 
organisationen av fel anledning. I en servicekultur önskas medarbetare med ett genuint 
intresse för kunder och service. Dessutom är det viktigt i en servicekultur att använda 
olika typer av belöning för att stimulera en attraktiv arbetsmiljö som medarbetarna upp-
lever meningsfull i sig själv. De problem som kan finnas vid användandet av icke-
finansiella belöningar i en servicekultur är att dessa inte motsvarar den ansträngning 
medarbetarna måste utföra för att nå upp till belöningen. Generellt med belöningssy-
stem så utgör de problem då belöningen inte anses betydelsefull för medarbetare. I detta 
fall utgår belöningens funktion, då den inte motiverar medarbetarna att agera i enighet 
med ledningens önskade beteende.  

7.2 Möjligheter 

De möjligheter som finns mellan servicekultur och belöningssystem grundar sig i att 
belöningarna belönar ett beteende som utmärker en servicekultur, det vill säga att det 
ska upp- muntra och motivera medarbetare att handla i enighet med förstklassig service. 
Det är bara när belöningen, oavsett form, uppfyller detta som den kan gynna en service-
kultur. 

Ett individuellt belöningssystem kan gynna en servicekultur, med förutsättning att de 
belönar rätt beteende, men bör inte ta fokus från de övergripande målen i organisatio-
nen. De möjligheter som finns med ett gemensamt belöningssystem i en servicekultur är 
att detta uppmuntrar samarbete inom organisationen. Ett individuellt belöningssystem i 
en servicekultur bör fungera på ett sådant sätt att det också uppmuntrar samarbete, då 
detta är en grundpelare för en servicekultur. Att belöna god service förstärker även ser-
vicekulturen inom ett företag. Detta förutsätter dock att andra faktorer som vilka mål 
som ska uppnås för att medarbetarna ska bli belönade är rimliga och möjliga att uppnå. 

Utifrån studien såg vi bland annat att icke-monetära belöningar i form av exempelvis ett 
gemensamt fikarum med tillgång till kostnadsfritt kaffe och fika har en positiv inverkan 
på medarbetarna då de känner sig uppskattade av ledningen, samt att detta gynnar rela-
tionerna mellan medarbetarna och ledning och verkar för en platt organisation. Denna 
form av icke-monetär belöning är även ett sätt för ledningen att visa medarbetarna upp-
skattning. 
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7.3 Forskningens bidrag 
Denna studie har bidragit med en öka förståelse för de praktiska problem och möjlighe-
ter som servicekultur och belöningssystem har på företag. Studiens teoretiska bidrag är 
att den kombinerar intressanta forskningsområden som ännu inte har utforskats så 
mycket, men där vi anser att det finns mycket att lära. Vi har sett att den litteratur som 
finns inom detta kombinerade område; servicekultur och belöningssystem, är tunn och 
att en djupare koppling mellan dessa kan vara till stor nytta, både för forskare som söker 
en djupare förståelse men även praktiserande inom området. Vår studie kan ses som en 
förstudie till mer omfattande och djupare studier om belöningssystems effekter på ser-
vicekultur eller vice versa. Vi ger mer konkreta förslag på framtida studier i avsnitt 8.1. 
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8. Praktiska rekommendationer  
Nedan kommer vi att ge direkta förslag på sådant som vi rekommenderar företag med 
servicekulturer att tänka på när det kommer till val av belöningssystem, samt andra 
forskare inom området som är intresserade av förslag på framtida studier. 

Utifrån vår studie och de resultat vi funnit har vi sett att det finns både problem och 
möjligheter med belöningssystem i förhållande till servicekultur. Det första steget mot 
en servicekultur är att se över de grundläggande värderingarna som finns. Stämmer des-
sa överens med organisationens ideal och mål? Om det inte gör det, hur kan de föränd-
ras? Vi rekommenderar företagen att fundera på vad de tycker är viktigast i sina organi-
sationer, och vi, tillsammans med författarna från teorikapitlet, skulle rekommendera att 
detta är kunderna och medarbetarna i en organisation, det vill säga att det är de externa 
och interna kunderna, som är viktigast. Detta gäller åtminstone om företaget ämnar vara 
en servicekultur, vilket enligt många forskare visat sig vara en stark konkurrensfördel. 
För att organisationerna ska lyckas med detta är en viktig åtgärd att se över det belö-
ningssystem som används för att motivera medarbetarna. Vår studie bekräftar, som vi 
även sett i tidigare forskning, att medarbetarna prioriterar ett trevligt, positivt och av-
slappnat arbetsklimat framför höga finansiella bonusar. Är det god service som efterfrå-
gas bör detta reflekteras i hur organisationer belönar sina medarbetare, det vill säga att 
de inte belönar ett beteende som motarbetar god service.  

Utifrån vår studie och slutsats, där vi tidigare visade på de problem och möjligheter som 
finns mellan servicekultur och belöningssystem, skulle vi vilja rekommendera att orga-
nisationer med en servicekultur, eller de som önskar vara en servicekultur, använder ett 
belöningssystem där både individuella och gemensamma belöningar ingår. En gemen-
sam belöning gynnar sammanhållningen inom organisationen och denna bör vara av 
betydande vikt för gruppen, men även på ett individuellt plan för medarbetarna. Organi-
sationer bör förutom gemensam belöning även belöna individerna individuellt för att nå 
maximal effektivitet och undvika social loafing. Den individuella belöningen bör vara 
utformad på ett sådant sätt att den kompletterar det gemensamma målet. Det är även 
viktigt att de mål som organisationen sätter upp för gruppen och individen är rimliga att 
uppnå, utan att de skapar en ohälsosam stress för medarbetarna. Belöningarnas form kan 
också variera, det viktiga är att de uppmuntrar organisationens värderingar, och i en 
serviceorganisation som önskar en servicekultur bör dessa reflektera vikten av service. 
Vi rekommenderar därför även serviceorganisationer att använda sig av både finansiella 
och icke-finansiella belöningar då dessa på olika sätt entusiasmerar medarbetare. Vi 
anser även att serviceorganisationer bör söka andra sätt att tillfredsställa sina medarbeta-
re. Att medarbetarna trivs på jobbet är en förutsättning i en servicekultur, och betyder 
för många mer än lite extra pengar i slutet på månaden eller året.  

Företag bör även fundera på hur de kan mäta prestationen på ett bra sätt som samtidigt 
visar vilket beteende som är önskvärt i organisationen. Det må vara lättare att mäta sta-
tistiska saker så som antal samtal och antal handlagda ärenden, men serviceprestationen 
bör inte baseras på dessa mått. Vi anser att serviceorganisationerna bör använda sig av 
mål som är av betydelse för medarbetarna och som är möjliga att uppnå, så att medarbe-
tarna kan uppleva en belöning i känslan av att lyckas uppnå målen.     
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8.1 Framtida forskning 

I framtida forskning föreslår vi en studie likt den vi gjort men med ett medarbetarper-
spektiv där fokus istället kan ligga på stresshantering, copingstrategier eller liknande. Vi 
föreslår även en studie i hur man bättre kan mäta och belöna just god service i en servi-
cekultur då vi funnit svårigheter i en optimal metod att mäta serviceprestation. Vi före-
slår även en större och djupare studie inom området servicekultur och belöningssystem 
där observationer har ägt rum under en längre tid i kombination med djupa intervjuer 
med intervjupersoner så att det tydligt framkommer vilka de grundläggande antaganden 
är. Inom området belöningssystem i kombination med servicekultur vore det även in-
tressant med en studie där det finns möjlighet att testa olika typer av belöningssystem 
för att se deras inverkan på medarbetare och organisationen i stort samt påverkan på 
servicekvaliteten. För att utveckla denna studie vidare hade det varit intressant att jäm-
föra dessa två företag på ett finansiellt plan, det vill säga att forskaren kan undersöka 
vilken kultur som visat sig vara mer effektiv och lönsam.  
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9. Sanningskriterier 
I detta kapitel kommer vi att beskriva studiens trovärdighet och äkthet för att säkerstäl-
la att den är gjord på ett vetenskapligt sätt. 

För att kunna bedöma en kvalitativ studie och dess resultat bör den bedömas utifrån ett 
antal sanningskriterier. Det vi finner relevant att undersöka i vår studie är dess trovär-
dighet, som innefattar fyra delar: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet 
att bekräfta och förkasta. (Bryman & Bell, 2005, s. 306) Förutom trovärdighet kommer 
vi även att granska studien utifrån dess äkthet, som studeras utefter fem punkter: rättvis 
bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 
autenticitet. (Bryman & Bell, 2005, s. 309) 

Genom att tydligt redogöra för studiens process och de olika momenten och att dessa är 
utför- da i linje med de regler och restriktioner som finns inom området visar forskaren 
på tillförlitlighet. (Bryman & Bell, 2005, s. 307). För att säkerställa tillförlitligheten i 
vår studie har vi genomfört studien i enighet med de regler som hör till den de veten-
skapliga valen och metoderna vi valt. I avsnittet om vetenskapliga utgångspunkter har vi 
gått igenom hur vi använt oss av litteratur och de tillhörande metoder samt att vi 
beskrev vårt praktiska utförande av studien under avsnittet om praktisk teori. Vi har 
även transkriberat alla intervjuer som gjorts, dels för att använda i vår analys, men även 
för att de ska finnas tillgängliga för granskning vid ett senare tillfälle. Tillförlitlighet 
innefattar även respondentvalidering, där de deltagande respondenterna får ta del av det 
insamlade materialet och möjlighet att säkerställda forskarens redovisning av detta. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307) För att uppfylla detta skickade vi ut det färdigställda 
empiriavsnittet till respondenterna som fick chans att läsa igenom materialet och kon-
takta oss om de hittade några felaktigheter som borde korrigerats. I samband med ut-
skicket av empirin så informerade vi företagen om att ett uteblivet svar efter ett visst 
datum kommer att tolkas som ett godkännande från företagets sida. Vi fick dock bara 
svar från en av organisationerna som godkände materialet, det andra företagets svar 
uteblev och därmed räknar vi detta som ett godkännande. När studien är färdigställd 
kommer den att skickas ut till de två deltagande företagen och därmed ges responden-
terna tillgång till den. Tillförlitligheten i studien ökar också eftersom vi utgått ifrån teo-
rin i vårt skapande av intervjuguiden. 

Överförbarhet mäts i en studie efter huruvida den utförda studien går att överföra, det 
vill säga använda i andra sammanhang utanför studiens ramar. Författaren ska på ett 
utförligt sätt beskriva de särdrag som finns i studien och dess kontext, för att läsaren ska 
kunna göra en skattning an hur studien kan användas i andra sammanhang. (Bryman & 
Bell, 2002, s. 307) I och med att vi har använt oss av fallstudier med ett fåtal djupinter-
vjuer kan studien enligt Bryman och Bell (2005) inte generaliseras. Med tanke på att vi 
intervjuat nio personer på två företag med intervjuer om ungefär en timme vardera, är 
det också möjligt att vi inte nått tillräckligt djupt i organisationerna för att dra några 
egentliga slutsatser. Vi är dock medvetna om detta, och har valt att vara försiktiga i våra 
antaganden. De gånger vi gjort antaganden så baserar vi dessa på ett enat intryck av 
medlemmarna i den aktuella organisationen och förbehåller oss rätten att anta att det är 
något som även kan tillskrivas många av de medarbetare vi inte varit i kontakt med. Vi 
rekommenderar därför företagen att själva titta djupare på de punkter vi flaggat för och 
som potentiellt kan ha påverkan på företagets kultur, inställning till service, behandlan-
de av medarbetare eller belöningens inverkan på servicen. 
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Bryman och Bell (2005) förklarar att pålitligheten i en studie relaterar till hur utförligt 
forskaren har redogjort forskningsprocessen. Genom att säkerställa en fullständig och 
tillgänglig redogörelse av forskningsprocessen kan pålitligheten i studien styrkas. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 307) Andra forskare, och kurskamrater, har granskat speciellt 
den tidigare delen i vår forskningsprocess vid olika seminarier och då framför allt pro-
blemformulering, teorier, urval och intervjumall. Eftersom vår forskningsprocess har 
granskats av andra forskare menar Bryman och Bell (2005) att det ökar vår pålitlighet 
(s. 307). Läsaren har tillgång till, och kan läsa om, vår forskningsprocess genom uppsat-
sen där vi beskriver hur vi gått tillväga i de olika momenten. Vi har spelat in alla inter-
vjuer och har sparat alla ljudinspelningar för att öka tillförlitligheten och pålitligheten. 
Förutom att ljudinspelningarna är sparade så är även alla intervjuer transkriberade vilket 
underlättat för oss i arbetet med empirin och analysen, som ett verktyg för att minska 
risken för misstolkningar. Att vi dessutom varit två personer som deltagit vid intervju-
tillfällena och att samma personer transkriberat intervjuerna möjliggör en målande be-
skrivning av empirin då vi förutom att lyssna på ljudmaterialet även varit närvarande 
och sett hur respondenterna betett sig under intervjuerna. 

Möjlighet att styrka och konfirmera syftar till forskarens säkerställande om att studien 
är ut- förd på ett opartiskt och rättriktigt sätt, det vill säga att forskaren inte medvetet 
eller omedvetet styrt studien i någon riktning. (Bryman & Bell, 2005, s. 307). I avsnittet 
om vetenskapliga utgångspunkter och under den praktiska metoden redogjorde vi att vår 
studie är subjektiv, men att vi som forskare försökt hålla oss neutrala vid datainsamling-
en och vid analysen av empirin. Vi har inte heller medvetet styrt studien i någon rikt-
ning. Men då vårt studerade ämne och studie är till viss del beroende av vår tolkning har 
denna risk funnits, men vi har uppmärksammat och diskuterat detta. 

Som vi nämnde i början kommer vi att granska äktheten i vår studie utifrån fem punk-
ter. Autencitet, eller äkthet, handlar om hur forskningen bidrar till förståelsen av den 
studerade kon- texten (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Undersökningen ska ge en rättvis 
bild av de åsikter och uppfattningar som studerats (Bryman & Bell, 2005, s. 308-309), 
vilket vi har ämnat ge genom att beskriva inte bara en synvinkel utan både medarbetare 
och ledares bild av företaget och dess kultur. Studiens resultat bidrar till att de medver-
kande i studien får en bättre förståelse av sin sociala situation och genom att studien 
undersöker problem och möjligheter med belöningssystem i förhållande till servicekul-
tur, har vi hjälpt dem genom att skapa en förståelse för sin egen situation, vilket kallas 
ontologisk autencitet. Pedagogisk autencitet handlar om hur andra upplever kontexten 
(Bryman & Bell, 2005, s. 309). Genom att ledningen tar del av studien kan de se hur de 
själva och deras agerande påverkar medarbetarnas situation. Genom att studien tar upp 
både problem och möjligheter med servicekultur och belöningssystem så ger resultatet 
även ett underlag för ledare inom de två organisationerna att agera i vad de anser pas-
sande handlingar för att förändra och förbättra den organisatoriska kulturen, vilket syf-
tar till en katalytisk autencitet. Den taktiska autenciteten handlar om hur studien under-
lättar för de deltagande att förändra och förbättra sin situation (Bryman & Bell, 2005, s. 
309). I och med att undersökningen möjliggjort för ledningen inom de två organisatio-
nerna att se vilka problem som organisationen upplever och möjliggjort för dem att ut-
föra en djupare utredning med vår studie som bas, om de så önskar, ser vi att vår studie 
har taktisk autencitet. Sammantaget anser vi oss ha äkthet i vår studie. 
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Bilaga 1: Intervjuguide ledare 
Namn 

Ålder 

Position i företaget, antal år 

Utbildning, bakgrund innan det 

Varför tror du att du fick den här positionen? 

 

Vad gör dig till en bra medarbetare? 

Har du någon kundkontakt? Berätta. 

 

Vet du/har du hört hur organisationen bildades?  

Finns det några arbetssätt som levt kvar? 

Finns det  något  “typiskt”  Olympos/Asgård-arbetssätt? 

Vilka värderingar anser du att ledningen lägger störst vikt vid i den här organisationen? Hur 
kommer detta till uttryck? Hur syns det på kontoret och hos medarbetarna? 

Hur hanterar ni kriser eller förändringar i företaget? / Hur löser ni problem i företaget? 

 
Om du fick lov att ändra 3 saker i organisationen, vilka skulle det vara och varför? 

Tänk dig att du är i ett sällskap med några okända människor, plötsligt hör du att någon talar 
mycket nedsättande om din organisation, hur reagerar du? 

 

Kan du nämna några andra organisationer som arbetar i samma bransch som ni, om du jämför 
den här organisationen med dessa andra organisationer, vilka likheter och olikheter ser du då? 

Kan du komma på ett djur som representerar företaget? - varför då?/kan du beskriva djuret?  
 

Kan du beskriva ett typiskt händelseförlopp när någon nyanställd börjar i organisationen? 
Gick det till så när du anställdes? 

Brukar ni hitta på saker tillsammans i och utanför företaget? Firmafest, afterwork eller lik-
nande? Och deltar du och andra med högre/lägre position? 

Hur är förhållandet mellan anställda och ledningen i organisationen? Är ni likställda med led-
ningen? 

Kan du berätta lite om hur förhållandet mellan de olika avdelningarna ser ut i organisationen? 
Hur kommunicerar ni mellan varandra?  

Hur uppmuntras ett bra beteende och vad menar du med bra?  



 

 
 

Scenario: Om en medarbetare når ett uppsatt mål eller resultat, eller på annat sätt utför en god 
prestation, hur belönas detta? 

Hur är lönesystemet utformat? Vilka kriterier gäller? Vem mäter och hur? Finns det ett max-
tak inbyggt? Vilket beteende vill ledningen motivera? *Varför är det utformat på detta sätt? 
Vilka egenskaper, handlingar, befattningar ger hög/låg lön eller andra förmåner? Vem får 
dessa? 

 

Används avancemang i organisationen som belöning? 

Vilka egenskaper/handlingar bör man ha/utföra för att avancera snabbt i organisationen? 

Vilka egenskaper/handlingar medför att man inte avancerar eller till och med kan bli avske-
dad? Vad händer med de som inte håller måttet? 

 

Brukar ni diskutera hur ni presterat, dvs få feedback, och vem diskuterar detta? Har ni årliga 
lönesamtal? Hur påverkar belöningssystemet arbetsgivarens bedömning av den enskildes 
kompetens och prestation vid den årliga lönerevisionen? 

Har organisationen andra sätt att belöna/tillrättavisa de anställda, vilka och när? 

Vad tycker du om det belöningssystem som finns idag? 

Hur mottas belöning av medarbetare? 

Vilka prestationer skulle du vilja bli belönad för? Hur skulle du vilja att belöningssystemet 
såg ut? 

Vad är målet med belöningssystemet? Hur tydliggör ni det?  

Varför kan inte målet uppnås med vanliga, fasta löner? 

Vilka effekter blir det på grupper/individer som eventuellt inte berörs?  

Vet du om det ser likadant ut på era andra kontor? 

 
Tror du det finns något önskvärt beteende som motverkas av denna form av belöningssystem? 

Om vi tittar på hur det ser ut idag, tycker du att belöningssystemet motiverar dig att ge god 
service till kunderna eller medarbetarna? Beskriv hur. 

  



 

 
 

Bilaga 2: Intervjuguide medarbetare 
Namn: 

Ålder: 

Position i företaget, antal år 

Utbildning, bakgrund innan det 

Vad var det första intrycket du uppmärksammade i organisationen när du anställdes här? 

När  du  började  i  företaget,  kan  du  beskriva  hur  du  “inskolades”,  vad  berättade  de  för  dig? 

 

Vad gör dig till en bra säljare/försäkringshandläggare? 

Vad gör dig till en bra medarbetare? 

Vet du/har du hört hur organisationen bildades? 

Scenario: Datasystemet har kraschat när du kommer på morgonen och du måste komma åt 
viktig information inför ett möte, hur hanterar du det? Vem vänder du dig till för att lösa pro-
blemet? 

 
Hur tycker du det är att jobba i den här organisationen? 

Om du fick lov att ändra något i organisationen, vad skulle det vara och varför? 

Scenario: Tänk dig att du är i ett sällskap med några okända människor, plötsligt hör du att 
någon talar mycket nedsättande om din organisation, hur reagerar du?  

Kan du nämna några andra företag som arbetar i samma bransch som ni, om du jämför det här 
företaget med dessa företag, vilka likheter och olikheter ser du då? 

Kan du komma på ett djur som representerar företaget? - varför då?/kan du beskriva djuret?  
 

Vilken typ av möten? Beskriv dem och dess funktion. Hur tycker du egentligen att mötena 
fungerar? 

Brukar ni hitta på saker tillsammans i och utanför företaget? Firmafest, afterwork eller lik-
nande? 

Vilken relation har ni medarbetare emellan? 

 

Hur är förhållandet mellan anställda och ledningen i organisationen? Är ni likställda med led-
ningen? 

Vilka värderingar anser du att ledningen lägger störst vikt vid i den här organisationen? Hur 
märks det  

Kan du nämna några oskrivna regler för hur man ska bete sig i organisationen som börjar med 
“DU  BÖR...”  och  “DU  BÖR  INTE...”? 



 

 
 

Kan du berätta lite om hur förhållandet mellan de olika avdelningarna ser ut i organisationen? 
Hur kommunicerar ni mellan varandra? (vänskapligt, konkurrens, konflikt, harmoni, kontakt-
frekvens, beroende/oberoende) 

 
Hur uppmuntras ett bra beteende och vad menar du med bra? 

Hur belönas goda prestationer? 

Hur är lönesystemet utformat?  

Vilka egenskaper, handlingar, befattningar ger hög/låg lön? 

 

Används avancemang i organisationen som belöning? 

Vilka egenskaper/handlingar bör man ha/utföra för att avancera snabbt i organisationen? 

Vilka egenskaper/handlingar medför att man inte avancerar eller till och med kan bli avske-
dad? Vad sker med folk som inte håller måttet? 

 

Brukar ni diskutera hur ni presterat, dvs få feedback, av/med överordnad/annan? 

Vad blir lovordat och vad blir kritiserat? Vilka egenskaper/handlingar? 

Vem får förmåner? Exempelvis fri bil, telefon, tidning eller liknande, och på vilka grunder?  

Har organisationen andra sätt att belöna/straffa de anställda, vilka och när? 

 

Vad tycker du om det belöningssystem som finns idag? 

Vilka prestationer skulle du vilja bli belönad för? Hur skulle du vilja att belöningssystemet 
såg ut? 

Om vi tittar på din dagssituation, tycker du att belöningssystemet motiverar dig att ge god 
service till kunderna? 


