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Förord 

 

Idén till denna uppsats har vuxit fram under tiden som managementstudenter då vi som 

skriver även haft ett stort intresse i andra kulturer och mänskliga relationer. Vi har 

förhoppningar att denna uppsats ska väcka tankar hos läsaren som kan leda till 

konstruktiva diskussioner om kulturkrockar och dess mångfald. Vi tror att arbetet därmed 

kan vara relevant för managers och organisationsledare genom att leda till en 

medvetenhet kring dessa krockar uppnå lyhördhet och utveckling. Vi vill tacka alla våra 

informanter för er öppenhet och för att ni delat med er av era upplevelser, utan era 

berättelser hade denna uppsats inte varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Bo 

Westerlund för god vägledning och förståelse genom hela processen. 

 

Trevlig läsning. 
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Abstract 
 

This paper is discussing how the prospective manager should find interest in learning 

about culture and the effects cultures have on organizations and its people, to help 

increase understanding and develop positive and lasting business relationships. The essay 

defines culture as something that divides people into groups and has describes this from 

different perspectives; organizational cultures and culture from an individual perspective 

in interaction with each other. Cultural differences can in some situations cause conflicts 

between people or groups, also called a culture clash. 

 

The paper presents three stories that symbolize culture clashes in various ways. In these 

stories, the authors attempted to articulate the course of events in an accessible way for 

the reader, without in any way changing the content, the plot of the story. In the next step 

the authors use the theoretical framework to read the stories and look at the clash from 

different perspectives. This part of the paper is then used as the basis for when the 

authors in the end give their interpretation of what has happened. The last text shows how 

the authors relate to the stories which also mean that this part is no universal or absolute 

interpretation, but only one kind – the authors. 

 

The purpose of this paper is to highlight these conflicts in different cultural contexts that 

may symbolize something of a state of conflict and where the reader must pay attention 

to the obvious by reading about others' experiences. The authors have been questioning 

whether these culture clashes could be motivators for change instead of seen as problems 

that need attending. I the construction the authors has been addressing the individual and 

her power over the situation and also the influence that the individual has on the culture 

she’s in. If the individual does not understand and reflect over her affect of a clash the 

authors believes that the clash will be regarded to as problems and the state of conflict is 

not achieved. We find differences and contrasts everywhere amongst us, both those who 

work national, internationally, in multicultural teams, teams undergoing changes that 

deviate from their culture, etc. By gaining experience, knowledge and dealing with 

cultural differences in your own and other communities this could be used as incentives 

to contribute to mutual understanding between people and cultures.  

 

Language: Swedish  
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Sammanfattning 
 

För att skapa ökad förståelse och utveckla positiva och hållbara affärsrelationer diskuterar 

denna uppsats hur blivande manager bör finna intresse i att lära sig om kultur och 

kulturers påverkan i organisationer. Uppsatsen utgår ifrån kultur som något som 

definierar grupper av människor och har vidare delat in detta i organisationskulturer och 

kultur ur den enskilda individens perspektiv i samspel med varandra. Kulturella 

skillnader kan i dessa olika sammanhang sätta käppar i hjulet och skapa konflikter mellan 

människor eller grupper, så kallat kulturkrockar.  

 

Uppsatsen är skriven ur ett hermeneutiskt förhållningsätt och materialet som hämtades in 

var från sex olika informanter och behandlades med en narrativ metod. Vid behandling av 

materialet har man utgått ifrån Hernadis tolknings modell genom att stå under, stå över 

och till slut stå istället för. Ur materialet togs det ut tre stycken olika historier som 

symboliserar kulturkrocken på olika sätt. Dessa berättelser fokuserar till att läsas på ett 

lättförståligt sätt då författarna har artikulerat de olika händelseförloppen utan att på 

något vis ändra på innehållet, plotten. I nästa del står författarna över berättelserna och 

har tittade på dessa utifrån den teoretiska referensramen och på det sättet belysa krocken 

utifrån olika perspektiv. Denna del ligger sedan som grund för det som sker i slutet då 

författarna ställer sig över texten och framför sin tolkning av berättelserna. Denna text 

visar på hur författarna förhåller sig till tidigare texter och med det menas att denna del är 

ingen universell eller absolut tolkning utan bara en typ av tolkning.  

 

Uppsatsen lyfter fram krockar i olika kulturella sammanhang som kan symbolisera något 

av ett konflikttillstånd och där läsaren får uppmärksamma det uppenbara genom läsning 

av andras upplevelser. Författarna har frågat sig om dessa krockar kan uppfattas som 

drivkrafter istället för ”käppar”. Studien belyser individens makt över sin egen situation 

och individens betydelse i den kollektiva kulturen. Om detta inte uppfattas av individen 

anser författarna att krocken kommer betraktas som ett problem och konflikttillståndet 

stannar upp. Skillnader och kontraster finner vi överallt både bland de som arbetar 

internationellt, har olika nationaliteter i arbetsteam, genomgår förändringar som avviker 

från sin kultur med mera. Genom att skaffa erfarenhet och kunskap, hantera 

kulturskillnader i det egna och med andra samhällen skulle man kunna använda 

kulturkrockar som drivkrafter för att bidra till en ömsesidig förståelse mellan människor.  
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1 Introduktion 
 

Ordet kultur kommer från det latinska ordet odling, att bruka jorden. På 1800-talet 

började man använda ordet för att beskriva en ”förfining” av samhällets primitiva 

utvecklingsmönster. Ordet syftade till att visa på hur olika samhällen var olika mycket 

utvecklade. Idag används även ordet mer i en generell mening för att skilja grupper av 

människor som har en gemensam livsstil från andra grupper (Morgan 1999). 

 

1.1 Bakgrundsdiskussion 
I allt mer multikulturella miljöer bör blivande managers finna ett intresse i att lära sig om 

och förstå dynamiken i interaktion med andra och vad som påverkar oss olika för att 

kunna lyckas i sitt arbete (Treven 2003). Det skulle kunna vara att skaffa erfarenhet och 

kunskap, hantera kulturskillnader i det egna och med andra samhällen för att skapa en 

grund för ömsesidig förståelse (Hofstede & Hofstede 2005). Betydelsen av brobyggare 

mellan olika kulturella yttringar kan inte nog underskattas för att skapa ökad förståelse 

och utveckla positiva och hållbara affärsrelationer. Dessa skillnader och kontraster finner 

vi även i en mindre skala i varje organisationen, företag som både arbetar internationellt, 

har olika nationaliteter i arbetsteam, genomgår förändringar som avviker från 

företagskulturen, omplaceringar med mera (Morgan 1999). Idag tar företag ibland hjälp 

av externa tjänster och utbildningar för företag som handskas med denna typ av frågor 

vilket tyder på att det är ett högst aktuellt problem för företag i dagsläget (Treven 2003).  

 

När människor kommer in i en ny kultur pratas det inom beteendesociologi om 

socialisationsprocessen vilket förklaras som: ”Socialt beteende är inlärt genom 

socialisationsprocessen, dvs. interaktioner som modifierar individens beteende så att det 

överensstämmer med de regler och normer som gäller för den grupp hon tillhör.” 

(Nationalencyklopedin 2012-02-21).  Det handlar om att en individ på en arbetsplats 

måste lära sig den organisationskultur som råder på plats. I ett multikulturellt 

sammanhang kan det bli en mer påtaglig process då det blir flera kulturer som samspelar 

även om det är en process som alltid sker oavsett bakgrunder (Stier 2009).  

 

Kultur är ett vitt begrepp som används ur många perspektiv. Denna uppsats utgår från ett 

kulturantropologiskt synsätt och kommer att fokusera på forskning om kultur som 

behandlar den enskilda personens betydelse för det stora hela. Det har setts till teorier 

som diskuterar kulturer utifrån ett nationellt perspektiv, organisationsteori, 

beteendevetenskap. Detta är ämnen som får betydelse i en globaliserad värld där många 

arbetar över skilda marknader och kommer i kontakt med andra kulturer både nationella 

och internationella, både professionellt och till vardags (Raval & Subramanian 2000). 

Organisationer måste bejaka både den egna kulturen och den nationella kulturen och 

präglas av människans beteendemönster och samverkan (Morgan 1999). Kultur är också 

något som är konstruerat på en personlig nivå i samverkan med andra med vilket menas 

att kultur är något som kommer inifrån och som föds in i grupper av människor. Baserad 

på egenskaper ärvda eller inlärda av den kollektiva kulturen, men modifierade av de 

personliga erfarenheterna. De är normer och värderingar som genereras och konstrueras 

från generation till generation (Hofstede & Hofstede 2005, s.18) 
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Med detta som bakgrund kan vi föreställa oss hur kulturella skillnader kan sätta käppar i 

hjulet vid bland annat kommunikation. Till exempel i Hofstedes (2005) fem dimensioner 

av kultur kan vi se hur både liten/stor maktdistans och dimensionen 

kollektivism/individualism kan påverka vid till exempel kommunikationsproblem. I en 

hierarkisk struktur blir detta en fråga för ledning att hantera och styra medan i en plattare 

struktur blir det en fråga för gemene man att hantera. Som vi även kan läsa i Halls (2000) 

forskning har han gjort ett diagram över kulturer och som tydligt påpekar skillnaderna 

mellan kulturella grupper. Genom att ha en förståelse kring de bakomliggande faktorerna 

till hans forskning kan man använda den som en hjälp till att möta andra kulturer, 

däremot är teorin inriktad på nationella kulturer men att med samma parametrar kunna 

använda denna teori till att hjälpa till att analysera en mindre kultur och dess subkulturer.     

 

Varje nyfödd människa kan ses som ett oskrivet blad och på detta blad ristar kulturen in 

sina tecken. Detta sker i socialisationsprocessen som visar hur en kultur överförs från en 

generation till en annan. Det är här vi lär oss vad som är rätt och fel och vad som är gott 

och ont i den kultur vi kommit in i så att vi bli accepterade och uppfyller ”samhällets” 

förväntningar (Stier 2009). Applicerat på en organisation (subkultur) där 

organisationskulturen då tillförs en redan ”kulturellt inskolad” person sker här en krock 

då den nya personen inte är ett ”oskrivet blad” utan redan är ”inskolad” fast med en 

annan kultur. Vi minns därför vår första skoldag, vår första arbetsdag eller vår första dag 

på utlandssemestern. Kulturkrocken gör oss mottaglig till nya intryck som återigen ristar i 

det blad som en gång var oskrivet. 

 

1.2 Problemformulering 
Kulturkrockar som vi kan läsa ovan sker överallt i samhället såväl organisatoriskt, 

personligt, socialt som gruppmässigt. Uppsatsen vill lyfta fram att ett så kallat 

normaltillstånd är något slags av konflikttillstånd där människor måste leva och acceptera 

kulturkrockarna för att kunna hitta harmoni i tillvaron. Med det menar vi att dessa 

krockar är något som har ett konstant flöde i vår omgivning och att dessa frågor 

någonstans måste hanteras då det är en daglig process som ständigt är i fokus.  

 

Hur kan kulturella olikheter uppfattas?  

Kan kulturella krockar uppfattas som drivkrafter istället för som problem? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom att försöka lyfta fram kulturkrockar i olika 

sammanhang som kan symbolisera detta konflikttillstånd och uppmärksamma detta 

genom läsning av andras upplevelser. På detta sätt kunna bidra till en givande dialog om 

ämnet.  

 

1.4 Avgränsningar 
Var det gäller kulturkrockar finns det inga entydiga sanningar då de skiljer sig från gång 

till gång och är beroende av tid och rum. Den här uppsatsen fokuserar på kultur och 

kulturkrockar och riktar sig till managementområdet. Då ämnet kultur är så pass stort och 
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komplext kommer uppsatsen att avgränsa sig till att se till den individuella personens 

upplevelse och hur den påverkar och påverkas av sin omgivning.  

 

För att kunna göra detta har uppsatsen delat in kulturämnet i delar som påverkar 

personen; Mänskliga processer tar upp beteenden som kommunikation och 

gruppbehörighet, Individuellt perspektiv där vi tittat på hur kulturen påverkar den egna 

personens personlighet genom uppväxt och grupptillhörighet. I Organisation och 

subkultur har uppsatsen valt att avgränsas till att endast ge en förklaring till ämnena vilket 

har gjorts för att områdena är av betydelse för uppsatsen men inte primär då uppsatsen 

fokuserar på personliga historier men situationer som uppstår i organisationer gör att 

detta är viktigt att nämnas. Även på grund av att organisationskultur eller företagskultur 

är ett ämne som är stort och denna uppsats har avgränsats det till att se på hur 

organisationer är subkulturer. För att lyckas med vårt syfte har vi även valt att använda 

alternativa sätt att betrakta organisationer, dess funktioner och dess kulturer vilket kan ge 

oss och där med läsaren ett alternativt perspektiv att se på krocken vilket kan öppna upp 

för nya insikter. Då vi vet att kultur är ett stort ämne har vi medvetet begränsat ämnet i 

denna uppsats och därför inte tagit med nationell kultur till fullo då vi anser att syftet och 

problemfrågorna inte berör nationell kultur på den nivån som de andra perspektiven då vi 

kommer analysera den enskildes berättelse och inte ur ett nationellt perspektiv. Eftersom 

ämnet kultur är ett komplext ämne går det ändå inte att utesluta all nationell forskning 

helt, därför kommer ämnet att beröras till vis del i då vi pratar om organisationer som 

arbetar internationellt.     

 

En annan avgränsning ligger även hos läsaren, det vill säga hur läsaren tolkar de texter 

som presenteras. Uppsatsens ord kan inte inrymma mer än vad den förmedlar och det är 

då upp till läsaren att tolka och ta till sig texten. En persons individuella referensram är 

det som kommer att påverka läsningen av dessa texter och författarna måste därför 

avgränsa sig till att ge sin bild av händelserna med denna medvetenhet.    

 

1.5 Begrepp i uppsatsen 
Då ord och symboler tolkas olika av människor har författarna valt ut begrepp som är 

viktiga för uppsatsen och framför här nedan den tolkningen som uppsatsen utgått ifrån. 

  

  Kultur: Ordet kultur har vida bemärkelser och kommer ursprungligen från 

det latinska ordet ”odling”, att bruka jorden (Morgan 1999). I denna uppsats 

utgår författarna dock från ett kulturantropologiskt synsätt och dess breda 

definition av begreppet kultur som ”omfattar allt som människan har, gör 

och tänker i egenskap av samhällsvarelse, vilket förutom tankesystemen 

således innefattar både den materiella kulturen och beteendemönstren är 

beteenden, normer och den etik och moral som grupper av människor har 

gemensamt.” (Nationalencyklopedin 2012-02-21).  

 

 Krock: I uppsatsen kommer ordet krock att användas till att betona ett möte 

där två eller fler delar/människor/åsikters händelseförlopp skär sig med 

varandra och det uppstår problematik.  
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 Kulturkrock: Kulturkrock definieras som ”problem som uppstår när 

personer från olika kulturer missförstår varandra” (Nationalencyklopedin 

2012-05-01). Då uppsatsen utgår ifrån det antagandet att människor lever, är 

och skapar kulturer blir ordet kulturkrock i detta fall en fråga om mänskliga 

handlingar som upplever svårigheter eller problem vid möte med andra 

mänskliga handlingar.    

 

 Subkultur: När man talar om subkulturer menas det kulturer som finns 

inom en övergripande större kultur, det är till exempel grupper av 

människor som avviker samhällets dominerande kultur till exempel 

ungdomskulturer, etniska kulturer, yrkeskulturer, klass, kön 

(Nationalencyklopedin 2012-05-01). Morgan (1999) visar på att 

subkulturer kan finnas inom såväl samhällen men likväl infaller i 

organisationer, det vill säga att det bildas en ny subkultur i subkulturen; 

organisationen. Det kan också handla om människors olika personligheter 

som samverkar. Man kan särskilja en organisationskultur från en annan 

genom att bland annat titta på samspelsmönster, språket, beteendemönster 

och symboler som finns i diskussionen hos människorna (Morgan 1999, 

s.146). I denna uppsats används ordet subkulturer i den betydelsen att det 

handlar om en inte nödvändigtvis mindre utan en underliggande/utbrytande 

kultur till en annan övergripande kultur.  

 

 Organisationskultur: Även kallad företagskultur går att definiera som en 

typ av subkultur i det samhälle där organisationen befinner sig. 

Gemensamma ideal och värden formar organisationens gemensamma 

agerande som definieras ”Företagskulturbegreppet kan belysa både de 

företagsspecifika mönster som växt fram som följd av en lång 

företagshistoria och företagsledningars försök att styra verksamheten 

genom att ange ideal och normer och söka övertala personalen att handla 

och tänka i enlighet med dessa.” (Nationalencyklopedin 2012-05-01). 

Sköldberg (1990, ss.194-198) beskriver organisationskultur med hjälp av 

citatet ”Hur vi gör saker och ting på vårt företag”. Han hänvisar också till 

en definition där det handlar om det totala mönstret i mänskliga beteendet 

samt summan av symbolerna i en organisation. I denna uppsats skrivs det 

om ”Organisationen och subkultur” ett avsnitt som delar på ordet och 

behandlar kultur som fenomen i relation till organisationen och sin 

omgivning.    

 

 Plot: Sensmoralen och den röda tråden i en text. Det händelseförlopp som 

sätter kronologiska händelser i en kontext vilket gör dem till en story 

(Czarniawska 2004). Ordet plot kommer att användas i uppsatsen med 

denna betydelse. 
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Figur 2.1 Hermeneutisk spiral/cirkel 

2 Metod 
 

I detta kapitel kommer författarna redogöra för hur de har gått tillväga för att besvara 

sin problemställning och uppnå sitt syfte. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Det vetenskapliga förhållningssättet beskriver vilken utgångspunkt undersökningen har 

och förklarar på vilket sätt författarna väljer att förhålla sig till den inhämtade 

kunskapen. Vetenskap behandlar den faktiska verkligheten och är till för att beskriva och 

för att försöka förstå hur den världen fungerar (Czarniawska & Sköldberg 1998, ss.144-

145).  

  

2.1.1 Hermeneutik 
Är läran om tolkning och förståelse av texter. 

Hermeneutiken har som syfte att forskaren försöker få fram 

en texts mening utan att på något sätt påverka textens 

skapares ursprungliga mening. Detta medför vikten av att 

den sociala och historiska kontexten av en text framkommer 

innan analys sker. Förhållningssättet innebär att forskaren 

samlar in och analyserar data för att kunna ge en förståelse 

av fenomenet i dess kontext (Bryman 2011).  

 

Vid tolkning av en text tolkas den och får sin mening i sin 

helhet utifrån sina delar men den mening delarna får är i 

ömsesidigt beroende av dess helhet. Inom hermeneutiken pratar man om en cirkel eller 

spiral som visar på hur kunskap föds. Den syftar på att tolkningar uppstår mellan 

individens förförståelse och mötet med nya erfarenheter i en cirkel/spiral rörelse, vilket 

leder till ny förståelse som blir förståelse i kommande tolkningar. Den hermeneutiska 

cirkeln/spiralen handlar om sambanden mellan en helhet och dess delar då tolkningar 

alltid bygger på andra tolkningar (Nationalencyklopedin 2012-05-07). 

 

 

2.1.2 Val av förhållningsätt 
Vårt förhållningssätt till uppsatsen är det hermeneutiska förhållningssättet eftersom att vi 

tycker att det passar bäst till att besvara uppsatsens problemformulering och syfte. Inom 

hermeneutiken talar man om förförståelse eller fördomar och menar då de erfarenheter 

som den som tolkar redan har, blir det som hans/hennes tolkning grundar sig på. I denna 

uppsats blir uppfattningen att kulturer kan ses som olika typer av förförståelse. På grund 

av detta bör den som tolkar alltid försöka sätta sig i den berättandes situation för att förstå 

berättelsens kontext. Uppsatsen kommer att belysa och få en förståelse för 

kulturskillnader och dess effekter vilket kommer att ske i att tolka berättelser tagna från 

vardag och arbetslivet.  

 

2.2 Ansats 
Ansatsen beskriver den relation författarna har mellan teori och praktik. Inom forskning 

finns det olika typer av ansatser och vilken forskarna antar är beroende på om 
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forskningen är till för att besvara frågor som uppstår eller styrs av teori eller om teorin 

är något som uppstår ur det som studeras (Bryman 2011).   

 
Deduktiv ansats är ofta förknippat med kvantitativa metoder. Med deduktiv menas att 

man har en hypotes som man grundar i teorier innan man samlar in data för att sedan 

testa sin hypotes (Bryman 2011).   

 

Vid kvalitativforskning antas oftast en induktiv ansats. Induktion är när forskaren söker 

förklaringar till ett fenomen, då samlar man in data och hittar en hypotes kring 

fenomenet.  Man utgår ifrån ett visst antal händelser och drar en slutsats från dessa, teori 

ur empiri (Bryman 2011). Den induktiva ansatsen förutsätter inte att förklaringen 

nödvändigtvis behöver vara sann men utgår ifrån att resultatet utifrån studerad empiri 

skulle kunna vara det. Exempel, Varje gång jag öppnar dörren så står Stina där, då drar 

jag slutsatsen att hon alltid står där. 

 

2.2.1 Abduktiv ansats 
Med abduktiv ansats befinner sig forskaren mellan teori och empiri, man utgår inte ifrån 

någon hypotes utan under datainsamlingen finner man en eller flera hypoteser. Här 

skapas tolkningsmönster i vilket nya fakta blir förstårligt i relation till tidigare fakta. Man 

undersöker på så vis meningen bakom händelsen
1
. Med andra ord så vet inte forskaren 

med en abduktiv ansats vad som kommer att komma fram i dennes insamling. Utan varje 

ny fakta kan erbjuda ett nytt perspektiv som varken utmanar eller förkastar den tidigare 

faktan (Czarniawska 2004, s.9). 

 

2.2.2 Val av angreppsätt  
Denna uppsats är skriven med en abduktiv ansats. Detta med utgångspunkt i att 

uppsatsens syfte ligger i att få en förståelse omkring det upplevda mötet med andra 

människor med utgångspunkt i individen och kultur. Då vi anser att tolkning ligger i den 

enskildas upplevda verklighet går det ej att generalisera eller förutse vad som skulle 

förmedlas.  

  

2.3 Datainsamlingsmetod 
Man delar in undersökningar i kvalitativa och kvantitativa vilket blir en symbol för hur 

innehållet i en undersökning blir hanterat och man ser till helheten, från problem till 

resultatet. Även om man delar in metoden i kvalitativa och kvantitativa metoder är de 

inte helt skilda då det finns möjlighet att kvantifiera det kvalitativa och vice versa 

(Christensen, Andersson & Haglund 2001).   
  

Den kvantitativa metoden ses som något man använder för att räkna och förstå fenomen 

med hjälp av statistiska metoder. Den fokuserar på mätbara variabler och studerar ett 

specifikt sammanhang, med andra ord ser det inte till helheten utan undersöker delar. Den 

kvantitativa metoden är strukturerad och grundad i tidigare teori och fakta (Bryman 

2011).    

                                                
1 Bo Westerlund, universitetslektor, föreläsning 21 november 2011. 
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Den kvalitativa metoden utforskar mänskliga och sociala problem och där forskaren 

genom analyser skapar en helhetsbild av ett fenomen som undersöks i sin naturliga miljö. 

Den försöker på så vis skapa förståelse, förstå känslor och skapa insikter om människors 

handlingar i specifika situationer
2
. Den kvalitativa metoden antar ett inifrån-perspektiv 

där tyngden ligger i att studerar den underliggande meningen och innebörden av främst 

ord och texter (Christensen et. al 2001).  

 

2.3.1 Val av metod 
Denna uppsats har en kvalitativ metod då syftet ligger i att få en förståelse för arbete med 

kulturella skillnader och hur de kan påverka en arbetsmiljö och för att kunna få den 

personliga upplevelsen återberättad på ett trovärdigt sätt. Ostrukturerade djupintervjuer 

gav den accessen då frågor, som kan få informanterna att öppna sig mer och möjligheten 

att fylla i berättelse och ge ett rikare material, kan ställas direkt. Den kvalitativa metoden 

lägger tyngd vid ord och är av tolkande karaktär och det var tydligt att det var de 

angreppssättet som passade uppsatsens syfte och problemformulering.   

 

2.4 Datakällor 
Datakällor kategoriseras i sekundär- och primärdata. Sekundärdata är det material som 

redan finns insamlat vid starten av en undersökning, alltså den data som blivit insamlad 

med ett annat syfte. Primärdata är all den information som är ny och insamlad för 

uppsatsens specifikt (Christensen et. al. 2001). Den här uppsatsen bygger enbart på 

primärdata och i följande avsnitt kommer författarna att redogöra för vilken typ av data 

som har samlat in för att besvara problemformuleringen och hur författarna har samlat 

in den. 

  

2.4.1 Narrativ insamlingsmetod 
Målet med narrativa interjuver är att locka fram intervjupersonens rekonstruerade 

berättelser om kopplingar mellan olika platser och situationer och dess kontext. När man 

använder sig av narrativa intervjuer är man mer intresserad av att få fram 

intervjupersonens perspektiv än objektiv fakta då personen återberättar om sin upplevda 

upplevelse (Bryman 2011, s.532).   

 

2.4.2 Intervjuer 
Med en narrativ metod vill man få fram berättelser och för att fram dessa användes 

djupintervjuer där intervjuaren försökte styra eller störa berättaren så lite som möjligt. På 

grund av detta var intervjuerna upplagda som öppna intervjuer där informatören får prata 

fritt utifrån eget minne och erfarenheter (Christensen et.al 2001).  

 

En vecka innan intervjutillfället skickades ett informationsbrev ut till informanterna med 

information kring ämnet och några frågor att fundera kring (se bilaga 1). Efter att 

informanterna tagit del av informationsbrevet, i vilket det fanns en beskrivning av kultur 

och olika typer av situationer som kan uppstå kring kultur, ombads informanterna att fritt 

berätta om situationer de upplevt eller som de relaterade till efter de läst texten. Face-to-

                                                
2 Helgi-Valur Fridriksson, universitetslektor, föreläsning 8 mars 2012. 
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face intervjuerna gav tillfälle att möta informanten personligen vilket hjälpte arbetet i 

efterhand då författarna kunde fånga berättelsernas kontext. Intentionen var att 

informatörerna skulle få berätta i så fri mån som möjligt utan påverkan från intervjuaren 

som under intervjun endast ställde utvecklande frågor till exempel; ”Skulle du kunna 

berätta mer om det? Varför tror du att det blev så? Vet du någon annan situation? Vad 

hände då?” etc. (Bryman 2011). Det fanns även möjlighet att komplettera datamaterialet 

med ytterligare svar/förklaring eller konfirmering efter intervjuerna vid behov.  

 

2.4.3 Etik 
Författarna har förhållet sig till de etiska regler som Bryman (2011) förespråkar då det 

var av deras intresse att se till att individerna som intervjuades, kom att hanteras varsamt 

och med respekt. Informanterna fick frivilligt ställa upp på intervjuer och kunde när som 

helst avsluta dessa om de så önskade vilket informerades om tidigt. De blev också 

underrättade med uppsatsens syfte innan de tackade ja för medverkan såsom Bryman 

(2011) anser vara ett utav de grundläggande principerna. Det var även ett val för 

informanten hur de ville att intervjun skulle dokumenteras, varav alla gav sitt 

godkännande för att spela in dessa. Det lovades också anonymitet då informanterna 

berättade om personliga erfarenheter och i vissa fall känsliga situationer. Då en krock 

aldrig kommer ensam och det var den personliga upplevelsen som var fokus, var det en 

självklarhet att materialet skulle hanteras med anonymitet för att inte stötta sig med 

någon utomstående. På grund av detta kommer inte råmaterialet så som inspelning och 

transkribering att arkiveras. 

 

2.5 Urval 
Urvalsmetoder delas in i två övergripande kategorier; sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval betyder att alla i en population har lika stor 

chans att komma med i undersökningen och att det sker slumpmässigt. Medan ett icke-

sannolikhetsurval innebär att alla i populationen inte har chans att komma med eftersom 

att man oftast inte ute efter någon slags generalisering av målpopulationen. 

Utgångspunkten för vilket urval man väljer ligger i vad uppsatsen har för problem och 

syfte (Christensen et.al. 2001, s.109). 

    

2.5.1 Bekvämlighetsurval 
Ett bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhetsurval. Det är det vanligaste urvalet till 

kvalitativ metod då man ofta vill åt en viss respondent som innehar den kunskap man ska 

studera (Christensen et. al. 2001, s.129). Detta innebär att respondenter väljs ut efter 

tillgång och faller också ofta på tillgängligheten för urvalet, men kan även vara ett 

avsiktligt urval (Bryman 2011, s.194). Exempelvis tar Bryman (2011) även upp ett 

exempel där en forskare valde ut utbildningsprogram och delade ut enkäter i klassrum där 

respondenterna fick fylla i omgående och på detta sätt blev svarsfrekvensen hög.  

 

2.5.2 Val av urval 
Det urval som används behöver inte representera hela populationen utan syftet är 

intresserat av den enskildes berättelse och därmed faller det även på hur accessen till 

informanterna sett ut. Vid denna uppsats användes ett bekvämlighetsurval av totalt sex 

informanter. Målet var att använda åtta informanter men märkte att efter sex informanter 
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infann sig teoretisk mättnad, det vill säga att informanterna gett tillräcklig data för att 

kunna påvisa resultat (Christensen et.al. 2001, ss.309-310). Då det inte finns 

generaliserbarhet i den bemärkelsen som till andra urval i denna typ av undersökning, är 

författarna inte ute efter en bredare mängd empiri utan vill åt den givna situationen av 

informanterna. Därav blir det lika intressant att använda en informants berättelse såsom 

flera med tanke på att det inte är mängden som kan frambringa en insikt utan 

poängfullheten i deras berättelser (Czarniawska & Sköldberg 1998, ss.144-145). Då det 

anses att det blir till fördel att redan ha en etablerad kontakt då det faktiskt redan existerar 

en trygghet mellan uppsatsskrivaren och informanten, valdes detta bekvämlighetsurval 

(Christensen et. al. 2001, s.167). Informanterna har olika positioner i yrkeslivet, såsom 

mellanchefer och den operativa nivån och är därför utvalda för att få kunna få flera 

perspektiv på kulturkrocken.  

 

Eftersom det är personliga berättelser som skall berättas är det direkt till fördel av urvalet 

då det annars må vara detaljer som uteblivit vid okända ansikten. Nackdelen kan dock 

vara just att det är personer som är kända för uppsatsskrivaren och därmed kan det bli 

intervjueffekt, men eftersom, vilket tidigare nämnts, det eftersträvas efter den personliga 

berättelsen anses detta inte bli en effekt där det har negativ effektiv utan snarare tvärtom 

(Christensen et. al. 2001, ss.168-169). Bekvämlighetsurvalet representerar även en hög 

grad av delaktighet där informanterna är fullt villiga att dela med sig av hela berättelser. 

Utan någon större risk för att de försköna detaljer för att passa in i den uppmålade bilden 

som de har föreställt sig att uppsatsskrivarna vill åt, utan kan med trygghet berätta utan 

att bli stressad, nervös och beklämd i en obekväm situation. Det är därtill med fördel att 

informanten känner ett lugn för att kunna berätta personliga berättelser så pass detaljerat 

och inlevelserikt som möjligt (Christensen et. al. 2001, s.175).  

 

2.6 Tolkning 
Tolkningen i denna uppsats riktar sig till läsaren, författarna kan på så vis endast 

redogöra för sin egna tolkning. I följande avsnitt redogör författarna för det valda 

tillvägagångssättet och ger en beskrivning av den modell de använt sig av för att 

bearbeta och presentera sin tolkning.   

 

Berättelserna tolkades likt en tematisk analys. I den tematiskt analysen läggs tyngden på 

vad som sägs och inte på hur det sägs (Bryman 2011). Detta gjordes genom att läsa och 

finna teman i texterna som sedan kategoriseras. Med dessa teman kom författarna sedan 

att konstruera berättelser som identifierar plottar och lyfter fram situationer och dess 

ingredienser.  Detta gjordes för att kunna uppnå syftet, kommunicera en förståelse kring 

situationen och förmedla en plot som är begriplig för andra. Med plot menas i detta 

sammanhang hela händelseförloppet och de samband som kopplar ihop händelserna, det 

är med andra ord en berättelses centrala element (Czarniawska 2004).  

 

Man använder sig av historier för att framföra en plot. Plotten får man först fram när ett 

narrativ blir en story när man går från ett tillstånd till ett annat (Czarniawska 2004, s.7). 

Någonting sker som gör att det första tillståndet ändras eller byts ut och där igenom 

skapas en sensmoral och en poäng kan förmedlas. Därför blir att skriva en story utan en 

plot som att skriva en uppsats utan teori (Czarniawska 2004, s.125).  Med det menas att 
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en historia inte är en historia om den inte har en poäng men samtidigt går det inte att bara 

berätta poängen då den kräver ett händelseförlopp och en så kallad emplotment. En 

förhandling om den upplevda verkligheten mellan författare och läsare (Czarniawska 

2004, s.9). Emplotment är den kontexten man sätter in händelseförloppet i och på så vis 

blir det till en historia. Kända emplotments är till exempel en komedi eller en tragedi på 

så sätt att oavsett vilken komedi det handlar om är de uppbyggda på samma sätt och det 

är det som gör att läsaren/tittaren kan identifiera att det är en komedi (Czarniawska 2004, 

s.21). 

 

Czarniawska (2004) förespråkar, ett narrativt tillvägagångssätt för att konstruera 

berättelser men även för att komma åt insikterna i dess helhet och därmed också hur vi 

tolkar våra berättelser.  Hon menar att man lättare kan ta till sig en litterärtext än en text 

med ett vetenskapligt språk, vilket hon uttrycker, utan att förolämpa, att det kan vara ett 

tråkigt språk (Czarniawska & Sköldberg 1998). Genom att använda sig av narrativ för att 

uppnå uppsatsens syfte var till fördel då en berättelse till större del lämnar utrymme till 

att göra täta beskrivningar för läsaren. Täta beskrivningar används för att förklara en 

handlings kringliggande orsaker eller påverkningar till skillnad från en tun beskrivning 

som endast förklarar själva handlingen. Till exempel i en tun beskrivning är en blinkning 

endast en automatisk rörelse för att fukta ögat. I täta beskrivningar uppmärksammas 

detaljer och djupa tolkningar för att skapa insikt i en sådan beskrivning är en blinkning 

något som görs för att kommunicera en överenskommelse mellan två som känner 

varandra (Alvesson, 2009, s.160). Täta beskrivningar är något som författarna utifrån sin 

referensram försöker förmedla i analys av dessa berättelser. 

 

Czarniawska (2004) menar på att genom användning av narrativ inom forskning kan det 

skapa och bidra till en bredare målgrupp för en studie. En berättelse är lättare att ta till sig 

än en teoretisk text då den tilltalar känslor, dofter och underliggande drivkrafter. I denna 

uppsats försöker författarna genom berättelser och med kopplingar till teorier besvara sitt 

syfte. I vetenskapen blir ett resultat trovärdigare desto fler fall du har, däremot i den 

narrativa metoden är det tvärtom. Dokument används inte som ”bevis” utan för att 

förmedla ett insiktsfullt budskap/poäng (Czarniawska & Sköldberg 1998). Det enskilda 

fallet kan generera samma insikt då man menar på att ingenting kan vara det andra likt då 

allt är beroende av tid och rum. I skönlitteraturen gäller det med andra ord inte hur 

konkret eller abstrakt något är, utan hur poängfull en insikt är (Czarniawska & Sköldberg 

1998). För att få fram denna poängfullhet har författarna använt sig av Hernadis triad i 

uppsatsens undersökning, diskussion och slutsats. 
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2.6.1 Hernadis triad 
 

 

 

Modellen (figur 2.2) är indelad i tre faser där det första steget är att använda 

”Explication” alltså en återgivande beskrivning av undersökningen; Rekonstruktionen. 

”Stå under” betyder att läsaren inte lägger in någon egen värdering i texten och på det sätt 

inte syns i texten. Man använder frågeställningen: Vad säger texten? för att säkerställa att 

man inte framträder själv (Czarniawska 2004, s.60). För författarna blev det naturligt att 

presentera resultat av undersökningen vid detta första steg då det är informanterna som 

talar och på så sätt står författarna under texten vid rekonstruktionen av berättelserna.  

 

Det andra steget i modellen är att ”stå över” texten, ”Explanation”. Varför och hur säger 

texten det den säger? är den frågan som visar vägen för textens framställning. Här ska 

författarna fokusera på att montera ned rekonstruktionen genom att kritiskt se hur den har 

konstruerats. Denna del kallas att man dekonstruerar texten och till detta är referensramen 

ett hjälpmedel att lyfta frågeställningens innebörd (Czarniawska 2004, s.63). Uppsatsens 

diskussion är därmed andra steget i modellen.  

 

Tredje och sista steget handlar om att författarna ska ”stå istället för” där det är en 

utforskande tolkning av dekonstruktionen; ”Exploration”. Det är här som författarna tar 

plats och utgår från frågan: vad tror jag om det här?. I denna del är det författarna som 

har ordet och konstruerar en helt ny text med de föregående texterna som utgångspunkt, 

det vill säga uppsatsens slutsats (Czarniawska 2004, s. 71).    

 

Hernadis modell är ett sätt att framställa texter på tre olika sätt som ska få läsaren en 

större möjlighet att förstå texten (Czarniawska 2004, s.60). Det är emellertid också en 

medvetenhet hos författarna att tolkningarna ligger hos läsaren som i sin tur skall vara 

uppmärksammad på att texten inte förmedlar en universal sanning. Författarna hoppas 

därmed att läsaren ska få insikter om de skildrade berättelserna.  

 

2.6.2 Kontext 
För att kunna tolka en situation behövs intervjuer kring situationen/fenomenet. Känslor, 

beteende, upplevelse och handlingar spelar stor roll för att kunna få en helhetsförståelse 

för situationen. Då berättaren kommer att ge sin uppfattning av en situation blir det inte 

möjligt att förstå hela kontexten för själva situationen som berättas. Men för att försöka 

förstå kontexten av de berättade historierna blir det viktigt att dokumentera det som 

uppfattas under intervjun för att läsaren i slutändan ska kunna förstå och ta till sig 

materialet. Dokumentation kommer att vara en viktig del under hela processen för att 

undvika att missa några detaljer och för att fånga helheten.    

 

Figur 2.2 Hernadis triad (Czarniawska 2004, s.61) 
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Vid denna studies intervjuer har författarna uppfattat och jobbat med att hantera det 

”svenska” i kontexten. Vilket blir påtagligt av att samtliga, både informanter och 

författare är uppvuxna i och präglade av den svenska kulturen.  

 

2.7 Metodreflektion 
Uppsatsen är en kvalitativ studie utifrån en narrativ metod. Genom intervjuer där 

informanterna konstruerar och kommunicerar sin uppfattning om sin verklighet så återger 

informanten den uppfattningen i olika mönster och samband i berättelser, som även är 

påverkade av dennes värderingar (Bryman 2011). En narrativ metod har används för att 

samla in berättelser som sedan har analyseras utifrån olika teman som författarna funnit i 

materialet, för att försöka fånga insikt i hur kulturella olikheter kan uppfattas. För att 

kunna förmedla denna kunskap och få en djupare förståelse kommer vi att behandla det 

materialet vi samlat in med hjälp av referensramen utifrån Hernadis triad (Czarniawska 

2004).    

 

När vi reflekterar kring vår valda metod har vi tidigare nämnt positiva argument såsom 

att eftersom vi vill få fram den personliga upplevelsen i den givna situationen av 

respondenten är intervjuer den mest informativa metoden till att få fram berättelserna. Vi 

ser även nyttan med att intervjua då vi kunde be dem berätta lite mer om ett specifikt 

samtalsämne som dyker upp under själva intervjun och på det sättet fick dem att prata 

ännu mer. Det som vi är medvetna om är den intervjuareffekt vi kunde tillbringa tillfället. 

Med intervjuareffekt menar vi den påverkan vi kunde ge respondentens svar. Detta var 

givetvis något som vi försökte undvika till största möjliga mån och hade därför detta i 

åtanke hela tiden, både under utformningen av intervjuguiden men också under själva 

intervjutillfällena.  

 

Ytterligare en fråga vi diskuterade var hur man dokumenterar tolkningar på rätt sätt? 

Detta var en svårighet som handskades med under både datainsamling och tolkningen av 

materialet. Genom att vara två författare har tolkningar jämförts och diskuterats under 

arbetets gång i försök att undvika misstolkningar. Detta hanterades genom att vända och 

vrida på möjliga tolkningar av materialet utan att för den delen uppfattas fel eller bli en 

förvridning av den verkliga situationen.  

 

Undersökningen ger ingen generaliserbarhet utan är helt situationsanpassad. Det är också 

därför upp till läsaren att välja om det är generaliserbart eller inte. Författarna eftersträvar 

inte att det ska vara generaliserbart utan har som intention att berättelserna ska lyfta fram 

tankar bakom det uppenbara för att läsaren själv ska kunna relatera dessa tankar till egna 

erfarenheter.    
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3 Teoretisk referensram 
 

I den här delen behandlas den teori som författarna tagit del av för att uppnå uppsatsens 

syfte.  

 

Som tagits upp tidigare är begreppet kultur och dess mening väldigt brett och komplext, 

uppsatsen har därför valts att inriktas mot kulturens betydelse för den enskilda människan 

och för att hitta en struktur i den komplexitet som finns kring ämnet har vi delat in ämnet 

i gruppen, individen och organisationen. Läsare kommer att märka hur texternas delar går 

in i varandra hela tiden, detta beror på det faktum att kultur är så som fenomen, det berör 

oss ur alla synvinklar. I början tar författarna även upp vissa mänskliga processer som 

sker mellan människor och som är av betydelse för förståelse av kultur och därmed också 

kulturkrocken. Dessa processer påverkas då uppsatsen behandlar den enskilda individens 

betydande för kulturen och visar på hur kulturen bottnar och skapas ur och av människor. 

   

3.1 Mänskliga processer  
I detta avsnitt kommer författarna redogöra för handling och agerande mönster som 

uppstår mellan människor och som anses universella; Kommunikationscirkeln och 

Socialiseringsprocessen och gruppidentitet.   

 

3.1.1 Kommunikationscirkeln  
Kultur beskrivs på olika sätt av forskare beroende på deras mål med sin forskning men 

det som oftast är det gemensamma dragen i beskrivningen är att kultur är en social 

konstruktion och något som lärs och delas mellan människor, i form av beteendemönster, 

värderingar, symboler, förväntningar och övertygelser. Relationen mellan kultur och 

kommunikation finns därför i att dessa sociala konstruktioner ska kunna överleva och 

uppehålls därför genom att föras vidare i generationer med hjälp av kommunikation 

(Korac-Kakabadse et.al. 2001). Människor i olika kulturer pratar således med varandra på 

olika sätt och uppfattar också olika vilket gör att gestikuleringar, ansiktsuttryck eller ord 

får olika mening.  

 

Sättet vi kommunicerar med varandra inom en kultur eller med andra kulturer har direkt 

påverkan på möjlighet till effektivare eller överhuvudtaget ett samarbete i 

arbetssituationer (Treven 2008). För att kommunicera ett budskap, förmedlar vi 

budskapet med hjälp av olika symboler som vi sedan skickar ut. Detta görs med de 

symboler och på det sätt som vi tror att mottagaren kommer att tolka budskapet på rätt 

sätt. När en person ska föra ett budskap vidare skapar man ”koder”, det vill säga det man 

vill förmedla som sedan mottagaren skall avkoda och tolka. Detta flöde av symboler och 

tolkande kallas för kommunikationscirkeln. I denna cirkel kan det uppstå komplikationer 

och missförstånd i form av olika påfrestningar såsom ljud, rörelser, attribut, tidigare 

erfarenheter, dialekt och kultur (Jackson & Carter 2002). Detta kallas för ”brus” i 

kommunikationscirkeln och detta ”brus” kan både vara fysiskt såsom utseende, dialekt, 

bakgrundsljud eller saker som distraherar.  
 

För en person som hamnar i en situation där de inte känner igen sig eller har insikt i, kan 

detta leda till komplikationer. Kulturen är ett sådant exempel där det kan bli missförstånd 
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och olika uppfattningar kring situationer där användning av språket både verbalt och 

ickeverbalt kan betyda olika för olika kulturer. Om två personer pratar samma språk till 

exempel en britt och en amerikan kan vissa ord ha dubbel betydelse och vid ickeverbalt 

språk så som gestikuleringar, handslag eller ögonkontakt har dessa också olika betydelser 

(Treven, Mulej & Lynn 2008). Kommunikationen mellan människor är något som 

återkommer i alla delar av denna uppsats. Det är i mötet med andra människor som vi 

finner en kulturkrock och där med blir kommunikationen och dess påverkan på 

situationen en process som inte går att undvika.    

 

3.1.2 Socialiseringsprocessen och Gruppidentitet 
När en ny person kommer in i en kultur/subkultur måste den personen uppmärksamma 

och lära sig hur den nya kulturen beter sig, kommunicerar och vad som är tillåtet. Det är i 

den processen vi lär oss vad som är så kallat rätt och fel, gott och ont och hur vi bör vara 

för att bli accepterade av kulturens medmänniskor. Det är denna process som kallas 

Socialiseringsprocessen (Stier 2009). Av denna process finns det enligt Schein (1990) 

inte någon definition på agerande eftersom att varje organisation utvecklar detta 

individuellt beroende på vilken utkomst de vill åt.  
 

Forskare har försökt att kategorisera detta beteende för att förstå det bättre och utvecklat 

modeller med taktiker för att underlätta processen i organisationer. Van Maanen och 

Schein utvecklade en modell 1979 som har använts mycket för att förstå och hantera 

socialiseringsprocessen i organisationer. I denna redogjorde de för sex olika taktiker eller 

kombinationer av taktiker som organisationer kan använda sig av för att infiltrera 

nykomlingar och få dem att finna sin roll i organisationen (Cooper-Thomas & Andersson, 

2006). Att kategorisera beteende är samtidigt enligt Schein (1990) svårt att förlita sig på 

då alla reagerar olika på samma behandling på samma sätt som att beroende på vilka av 

dessa taktiker ett företag använder kommer det att leda till att organisationen får olika 

resultat i helhet. I en undersökning gjord av Chen (2003) där man ville testa två olika 

ledartyper påverkan på nyanställdas effektivitet i ett arbetsteam tar han upp betydelsen av 

de roller som finns i en grupp och även hur en persons yrkesroll kan bestå av flera roller. 

Vilka dessa roller är påverkas av både den enskildes förväntningar på arbetsplatsen, 

arbetsteamets förväntningar från tidigare erfarenheter och organisationens krav på 

positionen.     
 

I organisationer blir det allt vanligare med högre mobilitet och att jobba i projektformer 

vilket då kräver en större förståelse för nyanställdas och platsbytens betydelse för 

arbetsgruppers dynamik för att undvika förlorad arbetstid och komplikationer vilket kan 

ske vid socialiseringsprocessen. Grupper i allmänhet, innehåller och är beroende av 

varandras specialiserade roller och för att inte störa eller för att upprätthålla den 

fördelningen, nivå av kunskap och färdigheter inom gruppen vill man underlätta denna 

process (Chen 2003). Schein (1990) skriver om hur grupper funnit gemensamma 

grundantaganden först när de utvecklat ett kollektivt tankesätt och då finner mening och 

stabilitet i gruppen, de bildar med andra ord en kultur. På detta sätt menar han att kultur 

kan bli en typ av försvarsmekanism för grupper och ett måste för dess överlevnad. På 

samma sätt blir ett arbetsteam som starkast när alla roller som krävs har etablerats och 

fungerar bra ihop, det blir också svagare när den konstellationen bryts och nya kommer in 

i gruppen. På grund av detta försöker organisationer ofta anställa personer som matchar 
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organisationens ”grunder” då det underlättar socialisationsprocessen och kan snabbare få 

in den nyanställda i teamet, vilket också kräver mindre energi från organisationen (Schein 

1990, s.115).  Genom att nya medlemmar kommer in i en grupp och lär sig det beteende 

som är accepterat från äldre medlemmar så förnyas och utvecklas också kulturen.   

 

Schein (1990) menar att kultur är ett väldigt komplext fenomen som det aldrig går att 

förklara des helhet och alla delar som spelar in, dock menar han att för att förstå en kultur 

behöver man ta sig genom tre nivåer . 1) Den första är de synliga och märkbara artefakter 

som är märkbara för någon som kommer utifrån till exempel möblering, klädkod eller hur 

människor tilltalar varandra. Dessa så kallade artefakter är de som är lätta att märka men 

utan att förstå den underliggande meningen med dem kan vi inte tolka dess betydelse för 

kulturen på rätt sätt. När en person möter en ny kultur är det detta man först kommer 

reagera på och det är här personen kommer börja ifrågasätta vad den möter. 2) 

Värderingar och normer, den andra nivån som först kan förstå när man tar reda på varför 

något händer och hur; varför tala man högt med varandra, varför används ”öppna dörrar-

principen” med mera. På denna nivå kan man börja uppfatta ideologin eller filosofi och 

varför gruppen fungerar som den gör.  3) Den tredje är svårast att märka, vilket är de 

underliggande och oftast omedvetna gemensamma antaganden som utgör de drivkrafter 

och det mönster av hur en grupp känner, reagerar och detta är grunden för ett beteendes 

underliggande mening (Schein 1985). Det är dessa tre nivåer som utgör mönstret av hur 

en kultur är uppbyggd och det är först när man kan förstå den sista som man kan tolka de 

ytliga artefakterna menar Schein. Om vi inte förstår de underliggande antagandena som 

finns i en grupp är risken stor att man misstolkar de yttre då man projekterar den egna 

kulturen på dem (Schein 2010). Det är här man kan finna en krock i kombination med 

kommunikation med den nya kulturen blir det svårt att undvika då de grunden till 

agerande är okänd för en eller båda parter. Schein poängterar också att det tar väldigt lång 

tid för en ny medlem att lära sig de grundläggande antagandena i en grupp då dessa kan 

ses som ”hemligheter” för den ”innersta cirkeln”. Däremot om en person kommer in i en 

grupp där de grundläggande antagandena inte är satta blir detta möte en del i 

utvecklingen av en ny kultur som senare kommer att läras ut till nya medlemmar (Schein 

2010, s.19).  

 

Alla typer av grupper stöter någon gång på problem och beroende på vilken typ av 

problem och hur en grupp hanterar dem kommer detta vara reflektioner även av den yttre 

kultur som gruppen är verksam i, den nationella kulturen. Som tidigare nämnts uppfattas 

kultur som något som skapas i att en grupp människor har gemensamma värden och 

omedvetna antaganden i beteende, normer och etik vilket ger uttryck i människors 

agerande och grupperingar inom en kultur blir en subkultur som på så vis är formad ur 

den befintliga kulturen. På samma sätt som gruppidentitet som fenomen kan beskrivas på 

samma sätt som vikten av identitet och karaktär för en individ, vi kan se den i handlingar 

men vi kan inte se grunden för dessa handlingar och kulturen uppstår först i när de 

underliggande antagandena mellan människor överstämmer.  

 

När gruppens identitet är skapad kan den fungera som en trygghet och skänker stabilitet 

och mening till både gruppen och individerna i den på samma vis som en individ söker en 

trygghet och mening i att skapa sin personliga karaktär (Schein 2010). 
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Socialiseringsprocessen visar på vilken inverkan individer anpassningsbarhet får på 

gruppfunktioner och dess kultur. Det är den processen en person måste gå igenom för att 

kunna förstå och anamma de underliggande antagandena och i vilken kulturen föds, lever 

och förändras samtidigt som den inte är beroende av den enskilda människan som 

kommer in eller ut ur kulturen så är det den som i samspel med andra människor skapar 

kulturen.  

 

3.2 Individen  
I följande text går vi in på individen och hur kultur påverkar oss som enskilda personer 

genom att ta upp Hofstede och Hofstedes teorier om hur kultur påverkar, utvecklas och 

finns hos den enskilda individen.  

 
Som vi kan läsa här ovanför är kultur ett kollektivt fenomen där människor som lever 

tillsammans utvecklar ett gemensamt beteende och det är i detta samhälle som kulturen 

lärs in och det är dessa kollektiva ”regler” som markerar att vissa människor tillhör en 

viss grupp. Enligt Hofstede (2005) är kultur något man lär sig och inte något som är 

medfött och som han kallar en ”mental mjukvara” som varje person har. Med detta menar 

han det mönster av tankar, känslor och sätt att agera som man lärt sin under hela sitt liv. I 

följande text kommer vi att ta upp två olika modeller gjorda av Hofstede och Hofstede 

där modellerna visar på hur den enskilda människan påverkas av den kultur hon lever i 

och hur dennes uppfattningar bygger på underliggande orsaker. Den första modellen visar 

den enskilda persons innersta vara, det som inte syns och den andra modellen visar även 

yttre egenskaper (lager) och hur dessa är påverkade av kulturen.      

 

I modellen (Figur 3.1) delar Hofstede (2005) 

in en människas mentala mjukvara i tre 

nivåer där egenskaperna i alla nivåer är 

antingen ärvda eller inlärda av den kollektiva 

kulturen; den mänskliga naturen, kultur och 

personlighet. I det understa lagret som 

Hofstede kallar mänsklig natur finns det som 

alla människor har gemensamt till exempel 

rädsla, skam, kärlek, glädje. Sedan hur vi 

agerar på dessa känslor har med mitten 

lagret; kultur, att göra, vilket är något som vi 

lärt oss från de människor som finns i vår 

omgivning. På toppen finns det översta 

lagret; personlighet vilket är det som gör en 

individen unik och är baserat på egenskaper och erfarenheter som både är medfödda men 

också inlärda och alltså påverkade av det kollektiva (Hofstede & Hofstede 2005, s.18). 

Genom att se på en individ utifrån hur Hofstede förklarar kan man se hur kulturen en 

person lever i och är uppvuxen i har för betydelse för den enskilda människan. Med det 

mittersta lagret Kultur kan vi enligt Hofstede anta att vi kan lära oss och anamma flera 

kulturer vilket i sin tid påverkar personligheten. Om vi tittar på Scheins teori om 

grundläggande antaganden ser vi likheter i hur han framställer en kulturs uppbyggnad 

med hur Hofstede och Hofsteds pyramid om människans unikhet.  

Figur 3.1 Människans unikhet i tre nivåer (Hofstede 
2005)  
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I den andra modellen har Hofstede (2005) beskrivit 

hur kulturen är uppbyggd hos människan i vad han 

kallar ”Onion Diagram”; lökdiagrammet. 

Modellen är beskriven som en lök, där olika lager 

av löken representerar olika beteende och 

värderingar inom kultur där varje lager 

representerar de olika fenomenen; Värderingar, 

Ritualer, Hjältar och Symboler (se figur 3.2).  

  

I den innersta delen av löken kan vi se att Values 

(värderingar) är mittpunkten och kärnan för 

resterande lager. Här är de underliggande 

värderingar och kulturella förutsättningar som är i 

centrum och det är sådant man förvärvar tidigt i 

livet. Dessa värderingar handlar om exempelvis 

vad som är förbjudet och inte, moraliskt och 

omoraliskt eller onormalt och vad som är normalt. 

Det andra lagret är Rituals (ritualer) och det är i detta som traditioner kommer tillkänna 

inom det kollektiva anseendet om ritualer och det kan vara exempelvis hur människor 

hälsar på varandra eller utövar sin religion. Det handlar om kulturens sociala del som kan 

ges till känna både genom språk och handling. Vidare till Heroes (hjältar) som är det 

tredje lagret och där själva hjältarna kan vara en fiktiv men även verklig person, levande 

som död, som har inflytande på kulturen. Eftersom det kan vara påhittade hjältar kan det 

exempelvis vara Batman eller annan motsvarande hjältefigur som kan representera 

värderingar och beteende. Hjältarnas egenskaper värderas högt i kulturen och blir som en 

förebild för den givna kulturen. Hofstede (2005) menar på att i dagens samhälle har det 

blivit viktigare att tänka på vilka hjältar man framhäver i media då det är så pass närvaro i 

människors liv. Det yttersta lagret är Symbols (symboler) där ord, bilder och objekt bildar 

en meningsfullhet för kulturen. Dessa symboler är igenkännande och är betydande av 

andra inom samma kultur men behöver således inte betyda att de är unika för varje kultur 

utan kan kopieras av någon annan (Hofstede 2001, ss. 10-11). Bland annat tillhör kläder, 

flaggor och statussymboler denna indelningsgrupp och Hofstede (2005) menar på att 

symbolerna utvecklas lätt och kan därmed försvinna lika snabbt och är därför det 

ytligaste lagret av lökdiagrammet.   

 

Ritualer, symboler samt hjältar är de tre lager som kan sammanfattas som de praktiska 

delarna, Practices (Sedvänjor) där modellen visar på hur de förhåller sig till varandra. 

Samtidigt som dessa sedvänjor är synliga för andra människor så är innebörden av 

kulturen något som är osynligt vilket enligt Hofstede (2005, ss. 20-21) gör att i slutändan 

handlar det om hur människor utövar dessa sedvänjor och därigenom också hur andra 

tolkar dem som är det väsentliga. Kulturella förändringar sker snabbare i de yttre lagrena 

då vi kan anamma och lära oss nya seder och möta nya hjältar genom hela livet till 

skillnad från mitten, värderingarna där vi lär våra barn så som vi blev lärda som barn och 

därigenom kan ge stabilitet till grundläggande värderingar i samhället (Hofstede & 

Hofstede 2005, s.26).  

Figur 3.2 The Onion Diagram.  

(Hofstede 2001 s.11). 
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Att ta hänsyn till individen och hur den ser ut kan man se till det stora hela utifrån det 

perspektivet. Människan blir i det fallet en metafor (se nedanstående text ”Morgans 

kultur metafor”) för organisationen. Morgan behandlar organisationskultur vilket är 

annorlunda från det som skrivits om här men Kultur som vi nu har läst sträcker sig över 

alla områden som påverkar eller påverkas av människor och därmed individer.  

 

3.3 Organisation och subkultur 
I följande text kommer författarna att behandla ämnet organisationskultur. Uppsatsen 

behandlar en del av ämnet då författarna ser på organisationer som subkulturer med 

eller i vilka det ofta är vi möter krockar både i gruppsammansättningar, omplaceringar, 

utlandskontakter och en förståelse kring ämnet blir intressant för läsaren.  I denna del 

tar uppsatsen upp en liten del i nationella skillnader som forskare har utmärk som 

betydande och där forskning framför allt riktat sig mot interaktion mellan organisationer. 

Författarna har dock delvis avgränsat sig från det nationella ämnet av forskning då 

berättelserna som behandlas handlar om individuella upplevelser. 

 

I boken Organisationskultur och ledning (2009) påpekar Alvesson att kulturen inte är det 

viktigaste sättet för att uppnå effektivitet utan att kultur är mer komplext än så. Han 

menar på att det är mer intressant att förstå innebörden i organisatoriska livet och dess 

mångfald. I likhet med Morgan (1999) som också menar att som i alla kulturer finns det 

även i organisationer, subkulturer och att dessa grupperingar bildas är ett sätt att skapa 

mening i sin tillvaro genom att hitta gemensamma värdegrunder, engagemang eller en 

motkultur. Det finns många anledningar till varför det bildas subkulturer inom en 

organisation men vanligt är att dessa subkulturer har olika framtida mål med 

arbetsplatsen och sin egen situation, frågor vilket i sin tur kan leda till konflikt (Morgan 

1999, ss.146-152). Hur en konflikt vidare hanteras beror mycket på hur en organisations 

ritualer och normer är och hur kopplingarna mellan ledare och företagskulturen ser ut. 

Vilket får en avgörande betydelse för hur människorna i organisationen kommer att 

handla för att uppnå önskad effektivitet. Det betyder att förändringar i en organisation 

alltid kommer att ha med kulturen i företaget att göra, då strategier och tillvägagångssätt 

kräver de människor som skall utföra handlingarna (Morgan 1999, s. 169). 

  

Går vi tillbaka till Alvesson (2009) förespråkar han ett tänkesätt för att förstå hur 

organisationen fungerar inom förändringar, vardagligt ledarskap, anställdas och chefers 

samverkan med kunder och hur väl kunskap tas om hand inom en organisation. Detta 

tankesätt består av fyra grundläggande teman, något han kallar kulturellt tänkande inom 

ledningssammanhang som är till för att förstå kultur i organisationer. Det första handlar 

om att gå under ytnivån och förstå potentiella tolkningar av ett handlande. Det andra är 

något han kallar dess dubbla natur, vilket är hur kultur främjar samspel och utveckling 

samtidig som det i samma veva låser och begränsar det en persons uppfattningar genom 

att ge en viss världsbild. Till exempel är det kulturen som bestämmer hur vi agerar och 

vad som är okej att göra och så fort det är etablerat har kulturen också bestämt vad som är 

fel och utesluter vissa beteenden. Det tredje temat innefattar hur personer rör sig mellan 

olika kulturer så som bland annat yrke, kön och familj. I det sista och fjärde temat i det 
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kulturella tänkandet handlar om kulturens flera nivåer, organisationer är inte isolerade 

utan lever i samspel med den kultur den existerar i och även förändringar mellan 

människor och deras kulturer, båda dessa nivåer påverkar organisationen (Alvesson 2009, 

ss.264-267).   Med detta kulturella tänkande kan man förstå hur kultur är något som 

spänner över de alla områden och att dra en linje mellan kulturer blir svårt och det visar 

också på den mängd av kulturer som möts och samlever i och kring en organisation. 

Organisationskulturen kan förstås som något djupt liggande, i de undermedvetna idéerna 

och symbolerna vilka ibland kan ställa till det i sociala grupperingar då det samtidigt som 

kulturen ska skapa ordning, mening, sammanhang för att nå framgång kommer den att 

begränsa självständigheten och kreativiteten vilket på så vis gör det till ett komplext 

ämne att studera (Alvesson 2009, s.28). Med andra ord kan vi se det som att kultur alltid 

håller oss tillbaka men också i tvång till att utvecklas för att kunna fungera i samverkan 

med andra individer då vi aldrig kan bli krockfria förrän vi förstår ALLA kulturer. Som 

det tredje och fjärde temat förklarar är ofta problemet med kultur att det är ett väldigt 

stort koncept som ska omfatta mönster i funktioner av samhällen och grupper där 

definitionen av konceptet är vagt och människor som aldrig befinner sig i bara en kultur 

gör att forskningsområdena hela tiden överlappar varandra (Alvesson 1989). Han menar 

att när man ser till en organisationskulturs sammansättning skall man ställa sig frågan hur 

allt hänger ihop, men också frågan varför för att förstå sambandet. 

 

När vi frågar oss frågan varför så kommer vi in på att också förstå vilken typ av nationell 

kultur organisationen är verksam i eller kommer ifrån och vilken typ av företagsseder 

som finns i den kulturen. Kultur med sin komplexitet är något där det ena leder till det 

andra och vise versa och nationell kultur är något som påverkar alla lagrena hos individen 

även de innersta lagrena i Hofstedes (2005) lökdiagram. Därför får kulturen en betydande 

roll i hur vi uppfattar varandra över gränser även om den inte kan utses som den enda 

parametern i våra olikheter då till exempel ekonomiska och politiska faktorer påverkar 

våra vanor och seder med snabbare variation. Ökad interaktion mellan länder vare sig 

kort eller långsiktigt, arbetsrelaterad eller social har gjort att dessa skillnader blir allt 

viktigare att ta till hänsyn.  

 

Hofstedes (2005) har gjort framstående forskning inom nationell kultur i vilken många 

andra forskare har tagit sin utgångspunkt ifrån. I hans forskning Five dimensions of 

Culture jämförs och klassificera nationalkulturer utifrån fem dimensioner där forskningen 

tittade på beteende, organisation och sociala handlingar. En dimension är en del av en 

kultur som kan mätas mot en annan kultur och denna teori har används för att definiera 

och jämföra olika kulturer där varje land beskrivs med ett värde i var och en av 

dimensionerna (Hofstede & Hofstede 2005, s 37).  En annan typ av kategorisering finner 

vi i Halls modell om High and low context culture där kan man se en gradvis 

kategorisering över olika kulturer, som fokuseras på företagskulturen i landet. De faktorer 

som kommit att bli de viktigaste för att skilja på en High context culture (HC) och en 

Low context culture (LC) är; hur spritt användning av juridiska tänkandet är, personlig 

och organisatorisk integritet, ansvar för organisatoriska fel, tid, rum, och 

förhandlingsprocessens roll (Raval & Subraminian, s.184). Till exempel är Japan enligt 

Hall (2000, s.26) en typisk HC-kultur som definieras som en kultur där man värnar om 

sociala relationer och goodwill som kan märkas i affärssammanhang då detta prioriteras 
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före affärer och där man kan sköta sina överenskommelser med generella förtroende. 

Sverige å andra sidan är en typisk LC-kultur som innebär att man tar itu med affärerna 

först, värnar om expertis och prestation där man föredrar överenskommelser med 

specifika, formella kontrakt. I Japan (HC) är man mer angelägen om att benämna sina 

medmänniskor med rätt titel, vilket speglas i exempelvis konversationer och på 

visitkorten medans man i Sverige, som är en LC-kultur mer uppmärksammar 

kroppsspråk, kläder, status och tillhörigheter. Detta är beteenden som kan uppfattas som 

förolämpande i det motsatta landet (Hall 2000). Hall har alltså identifierat två motpoler, 

High och Low Context i olika faktor, dock hamnar de flesta länder någonstans på en 

skala mellan dessa motpoler (Hall 2000).   

 

Nationellkultur behandlar ett annat perspektiv av kultur än vad denna uppsats riktat in sig 

på och författarna fokuserar mer på gemensamma värdegrunder både individuellt och 

inom organisation. Uppsatsen kommer inte går vidare in på detta på grund av något som 

även Hofstede själv skriver nämligen att dimensionerna är nationellt baserade och kan 

därför givetvis avvika från den individuelles synsätt. Det är människors gemensamma 

värderingar som ligger i fokus för berättelserna som denna uppsats behandlar och inte på 

de olika nationella aspekterna men kan inte helt bortse från dem då det handlar om kultur 

som skapas gruppmässigt och organisatoriskt. Det är dock värt att nämna viss forskning 

inom ämnet då vi i organisationer ofta möter människor från andra nationella kulturer och 

det är därför svårt att dra det till sin spets och utesluta nationell kultur helt.   

 

Anledningen varför det inte går att sätta ned foten och säga att det inte ska finnas med i 

denna uppsats är när det handlar om människor och kultur går ämnena lite hand i hand 

och överlappar varandra. Det beror helt enkelt bara på vilka glasögon man väljer att se 

kontexten utifrån. Vidare förespråkar Alvesson (1989) att se på organisationer utifrån 

andra perspektiv för att verkligen kunna studera det som är kulturen, detta för att oftast 

inom företagsekonomi försiggår forskning på organisationer i den egna kulturen och den 

som forskar blir då ej objektiv i sin analys eftersom att denna är ”färgad” av samma 

kultur. Alternativ är inte bara att titta på andra nationella kulturer utan Alvesson menar att 

när man tittar på kulturer inom den egna kulturen är det till fördel att använda sig av 

metaforer eller narrativ för att lyfta fram ytterligare perspektiv som man annars kan vara 

förblindad att se då man delar visa grundläggande antaganden.   

 

3.4 Metaforer och Poesi 
I följande text tars Gareth Morgans metafor om Organisationen som kultur och Kaj 

Sköldbergs organisationsdrama Satir upp. Dessa teorier går framförallt igenom 

alternativa tankesätt för att se på organisationer och dess funktioner. 

 

När man studerat kultur har de flesta västerländska forskare enligt Alvesson (1989) 

endast sett till de som Hofstede (2005) kallar för sedvänjor vilket Alvesson anser ger en 

felaktig syn på kultur då han som Hofstede också menar att för att förstå måste man gå 

djupare alltså in till mitten Värderingar. Alvesson (1989) förespråkar att studera kulturer 

som något främmande för att kunna se de som Schein kallar de ytliga artefakterna som 

något nytt och att ”förvånas” av dessa för att sedan försöka förstå dem. Användning av 

narrativ av olika slag kan göras för att lyfta fram en poäng eller för att skriva om en 
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situation i andra ord för att ska kunna relatera till kärnan av situationen utan att bli 

distraherade av ett svårt språk eller liknande. Narrativ kan även göra att vi kan se på en 

situation från ett annat perspektiv och finna variabler av betydelse som vi annars inte ser 

för att vi tar dem som självklara. 

 

Gareth Morgan (1999) tar upp i sin bok Organisations metaforer åtta olika metaforer som 

kan användas för att utveckla teorier om organisationer och ledarskap, bland annat 

organisationen som maskin, organism eller kultur. De åtta metaforerna han skrivit om 

visar på åtta olika perspektiv på organisationer för att ge en förståelse för dess 

utformning, utveckling och hantering. Med förståelse menar Morgan (1999) att det 

handlar om att kunna ”läsa” och tolka olika situationer som en organisation kan finna sig 

i.  

 

Vidare tar vi upp Kaj Sköldberg (1990) som beskriver fyra olika organisationstroper; 

draman, i sin bok Administrationens poetiska logik – stilar och stilförändringar i konsten 

att organisera. Dessa fyra troper; tragisk, romantiskt, komisk och satiriskt, framställer ett 

karaktäristiskt händelseförlopp, där människans roll är en viktig utgångspunkt. Satiren är 

den nyaste av dramerna och det är denna som nedanstående text kommer att fokuseras på 

då dess egenskaper förespråkar att se bortom det självklara och fokuserar på den 

individuella människans sätt att tänka och handla i en organisationskultur.  

 

3.4.1 Morgans metafor Organisationen som Kultur  
En metafor kan ge oss specifika insikter om ett fenomens styrkor och svagheter. Genom 

att använda sig av metaforer kan vi finna kopplingar och ytterligare perspektiv på 

kulturkrockarna. Här återger vi en förklaring till Morgans Kulturmetafor som då också 

använder ordet kultur i en annan kontext än resterande uppsats. Han skriver på så vis om 

organisationen som en kultur, där han liknar och förklarar en organisations beteende 

mönster med en kulturs mönster. Detta synsätt är inriktat på att det är värderingar, 

normer, ritualer och andra gemensamma mönster som styr organisationens 

beteendemönster och den symboliska betydelsen i kommunikation och gemensam 

struktur (Morgan 1999, s.136; s. 165). När man använder sig av metaforer för att beskriva 

ett fenomen med ett annat fenomen finns en risk att man ger en felaktig uppfattning då 

varje fenomen har sina säregna drag, vilket är det som skiljer det från något annat. En 

organisation är med andra ord inte en kultur, maskin eller hjärna utan här används dessa 

fenomens egenskaper för att lyfta fram och öppna upp för nya synsätt på organisationen 

(Morgan 1999, ss.10-11).  

 

I kulturmetaforen ses organisationen som en kulturell företeelse som skiljer sig åt 

beroende på vart i sin egen utveckling den befinner sig och hur den kan variera från 

samhälle till samhälle. Morgan (1999) menar att i den värld vi nu lever i är de största 

kulturella olikheterna yrkesorienterade och inte nationella. Han skriver om 

organisationssamhället där människan bygger upp sitt liv kring färdiga strukturer och 

delar in tid i arbete och fritid, bär ”uniformer” och underordnar sig makt och överhet. 

Mycket av denna typ av mönster är uppenbara och något som tas förgivet och även om 

det är ett väldigt rutinartat liv så bygger det på djupa kulturella erfarenheter som finns i 

detta organisationssamhälle (Morgan 1999, s.137).  
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I ett samhälle skapar kultur en viss omedvetenhet genom att ge människorna i den ett 

”färdigt manus” att handla efter och det är dessa handlingar betraktas som normala. Detta 

gör att handlingar som inte stämmer med detta manus blir onormala och fel, vilket enligt 

Morgan (1999, ss.138-145) leder till slutsatsen att vi alla är lika onormala i det avseendet. 

Kulturen betecknas på så vis av sociala normer och handlingsmönster som vi kan hålla 

oss till för att framgångsrikt fungera i det samhälle vi lever. Därför är det av betydelse att 

kunna betrakta den egna kultur och försöka se den ur en utomståendes synvinkel för att 

kunna skaffa sig insikt om andra kulturers perspektiv och underlätta en kommunikation 

(Morgan 1999, s.157). Att vara medveten om det normala och onormala för alla de 

människor man möter blir på grund av detta omedvetna ”manus” svårt att ta del av. När 

man studerar människors beteende och försöker ”läsa” situationer behövs det även en 

förståelse av dessa manus. Något som Alveson skulle kalla att förstå på det fjärde nivån.  

 

Som i alla kulturer finns det även i organisationer, subkulturer (Morgan 1999, s.146). Att 

dessa grupperingar bildas är ett sätt att skapa mening i sin tillvaro genom att hitta 

gemensamma värdegrunder, engagemang eller en motkultur. Det finns många 

anledningar till varför det bildas subkulturer inom en organisation men vanligt är att 

dessa subkulturer har olika framtida mål med arbetsplatsen och sin egen situation, frågor 

vilket i sin tur kan leda till konflikt (Morgan 1999, ss.147-152). Hur denna konflikt 

hanteras beror mycket på hur en organisations ritualer och normer är och hur 

kopplingarna mellan ledare och företagskulturen ser ut. Vilket får en avgörande betydelse 

för hur människorna i den kommer att handla. Det betyder att förändringar i en 

organisation alltid kommer att ha med kulturen i företaget att göra, då strategier och 

tillvägagångssätt kräver att de människor som skall utföra handlingarna (Morgan 1999, s. 

169). 

 

I Kulturmetaforen är det den enskilda individens inverkan på det gemensamma som är 

viktigast, den enskilde är hur den uppfattas och inte tvärtom och måste här veta sin roll 

för att förstå sin påverkan på helheten (Morgan 1999, s.167). Om vi är medvetna om att 

vi skapar kulturer genom våra handlingar då förstår vi också att kulturen är en pågående 

process. Det är inget som kan planeras eller tillverkas utan är en levande företeelse där 

människor tillsammans skapar och återskapar sin verklighet. Syn på organisationer som 

kulturella fenomen hjälper till att förstå att de är socialt uppbyggda system och kan ge en 

förståelse för vilka gemensamma referensramar som finns, vart de kommer ifrån, hur de 

skapas och förmedlas (Morgan 1999, s.159).    

 

3.4.2 Sköldbergs Satiriska Organisationsdrama 
Kaj Sköldberg är professor inom företagsekonomi och har behandlat ämnet 

organisationskultur på ett annorlunda sätt än andra forskare inom samma ämne. Det hela 

får ett nytt sätt att framställas på nämligen genom olika dramer har han framställt 

undersökningen av organiserande i olika stilarter och deras förändring. De olika dramerna 

som Sköldberg (1990) beskriver i sin bok både samverkar och konkurrerar med varandra 

i sin existens och blir ömsesidigt beroende av varandra, det vill säga att de även kan ses 

som olika organisatoriska kulturkrockar. Sköldberg menar även att man kan uppfatta det 

Satiriska dramat som just kultur i den bemärkelse att den har ett kultursynsätt och är även 
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det dramat som bokens helhet med alla de andra dramerna, utsetts för. Med det menas att 

Satiren med sina egenskaper ifrågasätter de andra dramerna i likhet med kultur som hela 

tiden ifrågasätter andra kulturer, genom krockar. När man pratar om dramerna är det 

människors tänkande, handlingar och framställningssättet som man tittar på.   

 

Satiren, den permeativa organisationsstilen innefattar en Ironisk tankestil, Kontextuell 

metod samt ett Satiriskt drama (Sköldberg 1990, ss.41, 190).  Tankestilen påverkar hur 

människan resonerar kring sin handling där resonemanget blir metoden och själva 

handlingen blir dramat. Tankestilen är ironisk och detta innebär att organisationen eller 

snarare personen uppfattar att det är människan som gjort allt i tillvaron och därför tas 

detta inte på så stort allvar. Tankestilen besitter ett skratt som det ligger ett allvar i och 

med detta menas att ironikern ser tillvaron på ett motsägelsefullt sätt och på ett sätt ”river 

ner” den givna sanningen för att genom nytänkande se tillvaron på flera olika sätt där alla 

får ta lika stor plats men ändå att allt förhåller sig till tid och rum. Exempelvis kan en 

ironiker säga i en ironisk ton ”A är verkligen duktig” vilket påvisar att man uttrycker det 

motsatta. Detta varierar också till nästa situation där tid och rum har förändrats liksom 

även de flera olika sanningarna. Eftersom den ironiske ser situationen ur flera sanningar 

är pluralismen ett stort faktum och är därmed föränderlig till sin omvärld. Ironikern 

tycker därför inte om att argumentera på grund av att han/hon ser argumenten så som ”du 

säger så och jag säger så, det kanske finns ett tredje sätt.." (Sköldberg 1990 s. 219).  

 

Kontextuell metod innebär således att saker sätts i en annan kontext för att förstärka sin 

mening. Eftersom man ser till helheten och hela processen men raserar hela berättelsen 

för att bygga upp nya, går metoden alltså ut på att systematisera de insamlade symbolerna 

från enskilda individer för att få nya och flera sanningar (Sköldberg 1990, s.194). Ett 

exempel är att man i debatter kan vinkla en fråga och prata om den på ett annat sätt. Det 

är inte bara taktik utan även en ironikers sätt att agera, det vill säga kontextuell metod. 

Vända och vrida, se flera sanningar och ha nytänk är återigen upprepande ord som 

innefattar den permeativa organisationsstilen (Sköldberg 1990).  

 

Satiriskt drama är det organisationsdramat som ser den symboliska verkligheten på ett 

annat sätt än de som än inte har kommit till insikt om den pluralism som kännetecknar 

satiren (Sköldberg 1990, s.196). Satiren genomskådar kritiskt och medvetet de så kallade 

tidigare sanningarna och därigenom skapar en ny motbild. Till skillnad från de tre andra 

dramerna är Satir det motsägelsefulla organisationsdramat som tidigare nämnts, men 

detta betyder inte att den sätter sig emot verkligheten utan snarare att den inte ser ord som 

avspeglingar av verkligheten. Ironikern har ett så kallat paradoxperspektiv där det skiljer 

på vad som sägs och vad som faktiskt menas (Sköldberg 1990).   

 

Ett exempel på detta är en bilägare som skulle sälja sin bil via Blocket på internet. 

Vanligast är att fotografera bilen framifrån, från sidan, under motorhuven och så vidare 

för att visa upp bilen. Denna person hade då i den ironiska tankestilen tänkt annorlunda 

och använt en annan kontext i sin försäljning. På hans bilder var bilen pyntad med både 

frukt och doftljus, något som normalt inte hör hemma i bilannons kontexten och 

försäljningstexten hade i likhet med bilden en lika målande beskrivning som en 
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husannons. Här ser vi en nytänkande tankestil med en kontextuell metod vilket är ett 

satiriskt drama där personen på detta sätt driver med sanningen
3
.  

 

 

4 Rekonstruktion  
 

Här nedan presenteras det material som samlades in, kategoriserades i tre olika 

situationer och bearbetats genom den narrativa metoden. Detta har formulerats till tre 

nya berättelser som ska skildra och lyfta fram kulturkrocken. I denna del av uppsatsen 

kommer författarna att ”stå under” texten. Författarna har försökt att artikulerat ett 

händelseförlopp utan att ändra på plotten i enlighet med Hernadis triads första del; 

rekonstruktionen.  

 

I följande texter presenteras dessa tre situationer där läsaren möter kulturkrocken i tre 

nya berättelser och där läsaren själv får möjlighet att uppleva den.  

 

4.1 ”Där fanns ingen speleman” 
Innan jag började första klass i skolan, så gick jag i förskolan som de flesta andra barn 

fast jag gick på privata förskolan. Det var en kristen förskola med musikinriktning där 

man hade sångträning varje dag, det var riktig sångträning med jätteavancerade sånger. 

Där fanns en fröken som hette Fröken Anna-Karin och var operasångerska, en spelman 

som jobbade från åtta till fyra varje dag och satt vid pianot och spelade bakgrundsmusik 

medan vi lekte. Före varje måltid samlades vi och sjöng tillsammans och på 

eftermiddagarna hade vi ”fri lek”, men det kallades inte för fri lek, det hette någonting 

annat och då skulle man sitta och lära sig skriva och läsa. Alla vi barn som gick på min 

förskola umgås fortfarande i vuxen ålder och var nog lite av samma skrot å korn. Många 

av oss hade väldigt unga föräldrar där några fortfarande läste på universitetet och var typ 

lite av samma sorts människor, hela bunten.  

 

När jag började ettan kom alla andra barnen i klassen från samma dagis, ett riktigt 

hederligt svenskt dagis, där man hade mellis och lekstund och alla avdelningar hade 

djurnamn. Där man drog fram och lekte med dom här cyklarna som man cyklade runt på 

och andra ”dagisleksaker”. Här var det första gången jag träffade barn som hade skilda 

föräldrar, något jag aldrig hört talas om i hela mitt liv. Det var också första gången jag 

fick träffa någon som hade föräldrar som svor och rökte också. Jag var typ rädd för de 

andra barnen och tyckte de var jättekonstiga. Jag kunde inte alls slänga mig med uttryck 

som mellis och lekis. 

 

Sen skulle man gå på fritids och det kändes helt ohållbart och jag förstod inte varför mina 

klasskamrater tyckte om det. Det var ett skitkonstigt ställe och obehagligt fritt att gå på 

fritids och jag förstod inte alls vad det var bra till, det var bara konstigt. Sen tyckte jag 

också att det var ett konstigt jobb som de som jobbade på fritids hade, dom bara stod där 

                                                
3 Tillgänglig: http://www.affarsvarlden.se/hem/fordon/article3252760.ece 2012-05-06 
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och vaktade barn som lekte! Det fanns ingen ordning, inget upplägg, ingen spelman som 

spela piano och satte takten på leken! Jag gick där i ett helt år, hela ettan, sen fick jag 

hemnyckeln till vårt hus i tvåan. 

 

Under den första tiden i skolan var jag väldigt förvånad över att det inte var någon som 

pratade om Gud i skolan. Första gången jag fick höra att det fanns vissa som inte ens 

trodde på gud blev jag chockad. Det var nästan lite olagligt att säga det så jag gick och 

skvallrade för fröken.  

 

”Du Fröken, hon Anna, hon tror inte på Gud.” 

 

Fröken förklarade då för mig att det var man inte tvungen att göra och då startades väldigt 

mycket nya tankar i mitt huvud. Det var jäkligt obehagligt att börja ettan jag hade helt 

andra värderingar om hur saker och ting skulle gå till och om vad som var vanligt. Det 

tog jättelång tid för mig att inse att det var mycket som var annorlunda på mitt dagis, 

vilket jag aldrig hade kallat dagis i hela mitt liv utan jag hade sagt kindergarten.  

 

4.2 ”Hallå EKO!”  
Jag satt inne på ett möte med en utav våra nya samarbetspartners för första gången. 

Bredvid mig satt mina manliga kollegor, Martin i ungefär samma ålder och Karl som är 

äldre, vi är alla tre avdelningschefer och jobbar tätt ihop men har ansvar över olika 

avdelningar.  

 

Eftersom det var första gången så gällde det verkligen att vi visade vad vi gick för. 

Rummets atmosfär var fyllt till bredden med uppladdning och ivrighet för att kunna 

representera vårt företag så gott som man bara kunde.  Efter en stund ställdes en fråga 

som var direkt anknutet till min avdelning.  

 

- Hur ser ni på lönsamheten av detta projekt på din avdelning, Klara?   

 

Jag tänkte ”yes, nu har jag chans att visa framfötterna” och jag kände mig så säker på min 

kunskap på området. Jag sträckte lite på ryggen, tog ett andetag och svarade rakt och 

ärligt.  

 

- Kul att du frågar, vi har jobbat mycket med denna fråga i ett annat projekt och det 

vi ser är att det behövs en ny handlingsplan för den marknaden. Och vi anser att 

det är otroligt viktigt att vi börjar NU och jobbar aktivt med detta annars riskerar 

vi att förlora den marknaden….  

 

Martin avbryter mig och säger:  

 

- Det är nog viktigare att vi börjar arbeta frekvent med att sätta upp nya metoder för 

hur vi ska anpassa oss till marknaden. 

 

Det blir tyst i rummet och då tar Karl över dialogen och invänder.  
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- Nä men ska vi finna nån lönsamhet i detta projekt är det viktigt att vi börjar jobba 

med att ta fram ny strategi och att vi lägger fokus på just det nu så att vi inte 

hamnar på efterkälken.   

 

Jag ser frågande ut och känner mig dumförklarad. Hallå EKO? Var inte de precis vad jag 

sa? Varför måste de sätta sina egna ord på mitt område när det är jag som sitter inne på 

svaren och inte dom. Jag skulle väl ändå inte avbryta dem och snacka om deras 

områden. Det skulle nog inte bli så uppskattat, överhuvudtaget! Jag blir ju nedvärderad 

när de beter sig på detta sätt och dessutom inför vår samarbetspartner. Jag kände hur 

frustrationen och ilskan började byggas upp inom mig. Men istället sjönk jag ner i stolen, 

jag blev tyst och kände att jag inte var tillräcklig. 

 

Mötet gick mot sitt slut och alla tar varandra i hand och säger att vi skulle höras i nästa 

vecka igen för att se hur det gått. Medan alla gick ut därifrån satt jag kvar en stund. 

Kände mig förvirrad. Vad hände egentligen? Jag tog mig ändå samman och gick hem då 

klockan var slagen för att avsluta dagen.  

 

Nästa morgon satte jag mig som vanligt vid mitt skrivbord med kaffet i handen och slog 

på datorn som vilken arbetsdag som helst. Ett mail från Karl låg och blinkade i inkorgen. 

Bäst jag läser de med en gång tänkte jag då det troligtvis är tillägg från gårdagens möte.  

”Det behövs en handlingsplan och det är otroligt viktigt att vi börjar nu så att vi inte går 

miste om den marknaden…” 

 

Som att jag inte visste det, de var väl för fan det JAG sa igår på mötet!    

 

4.3 ”Skit du i mina kläder!” 
Förra hösten hade vi ombyggningar och vårt kontor var flyttat till andra lokaler och då 

hamnade jag i samma rum med min nya chef från Asien. Första dagen vi satt där satt hon 

och fnittrade jättelänge och jag förstod ingenting. Sen sa hon ”Vilken stor näsa du har!” 

När jag då tittade frågande på henne så förklarade hon att hon tyckte det var jätteroligt för 

att hon inte kunde se båda mina ögon från sidan för att mitt näsben var i vägen. 

 

Nästa dag kom jag in på kontoret och hon utbrister i en morgonpigg stämma ”Malin du 

ser lite tjock ut idag”. Varje dag under kommande vecka när jag kom till jobbet så 

påpekade hon vad jag hade på mig; Ååå you have a blue shirt, i like it. I don´t like it. Nice 

colour. I like, I don´t like the colour. Varje dag! Eftersom att hon var min chef så kände 

jag mig granskad och kritiserad och kände bara ”Skit du i mina kläder”. 

 

Det är ju ingenting vi påpekar hela tiden i Sverige så när jag efter en veckas tid och en 

helgs övervägning tog upp det med henne så blev hon lite förvånad. Det visade sig att 

hon ansåg att stora näsor var fint och att det var artigt att kommentera någons utseende. 

Men jag kände ju inte att det var något avslappnat samtal om mode precis utan mer som 

att hon kritiserade ifall jag såg tjock eller smal ut i de kläderna jag valt den dagen. Det 

var ingen dialog från min sida.  Jag vet egentligen inte riktigt vad det beror på men i Kina 

gör man så och det är liksom inget konstigt där. Renovering tog längre tid än väntat och 

vi fortsatte att sitta i samma rum i över ett år. Vi kom att lära känna varandra ganska väl 
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och hon fortsatte att förvåna mig. Jag blev aldrig sur eller något sånt utan förstod nu att 

det liksom är så man gör där.  

 

5 Dekonstruktion 
 

I följande diskussion kommer författarna att presentera, var berättelse för sig och där de 

kommer att ”stå över” texten och dekonstruera nya texter med hjälp av referensramen. 

Det är nu läsaren träder fram och får en betydande roll då det är hos läsaren som 

tolkningen ligger. 

 

5.1 ”Där fanns ingen speleman” 
Denna berättelse berättas från en vuxen persons perspektiv som reflekterar kring sin 

barndom. Den handlar om att komma till en ny plats och där berättarens tidigare 

livsuppfattning då får konkurrens, den centrala kulturkrocken finner vi i att den konstiga 

blir den normala och den normala blir det konstiga i att berättaren reflekterar över hur 

hen är den konstiga eller den normala. Denna typ av tankar kan vi härleda till en ironisk 

tankestil som Sköldberg (1990) menar är när en person ser den givna sanningen ur nytt 

perspektiv och i samma stund bygger upp en ny. I berättarens nya perspektiv har hen tagit 

del av den nya kulturen och på så vis omvärderat sin egen inlärda kultur.  

 

Första mötet med en ny kultur beskrivs i Hofstedes (2005) forskning om nationella 

kulturer, att kunna frambringa en kulturchock, något som han definierar som ett tillstånd 

som kan påverka människor både fysiskt och psykiskt i from av illamående eller ångest. 

Berättarens första intryck och känsla var rädsla inför den nya tillvaron men vi kan följa 

hur denna rädsla överbryggs av att det sker någon slags förändring i berättarens 

perspektiv. Första mötet blir som att gå in i en vägg och det är här chocken kan till viss 

del förväxlas med krocken. Om vi ska härleda till resonemang där krocken kan ses som 

en drivkraft betyder detta inte att chocken har samma effekt då den snarare stannar upp 

en utveckling för tillfället än för den framåt. Hofstede (2005) säger att det inte är ovanligt 

att anställda får avbryta sin utlandstjänstgöring på grund av att chocken är så kraftig att 

tjänsten inte går att fullfölja. Om berättaren inte hade kunnat överbrygga sin kulturchock 

hade det därför inte fått ett driv, en omformning av sin mentala mjukvara, utan just 

stannat vid en kulturchock. Men å andra sidan går det att uppleva en krock utan en chock 

då chocken är ett uppvaknande till andras kulturer, samtidigt som sin egen? 

 

Till exempel förstår först inte berättaren den nya strukturen och tycker fritids känns 

ohållbart. Här kunde hen inte fullfölja socialiseringsprocessen då kulturkrocken, eller 

snarare chocken var så pass kraftig att hen till och med fick avsluta att gå där då hen fick 

nyckeln till sitt hem. Hofstede (2005) skriver även om kulturen hos en person och kallar 

den för mental mjukvara och menar att denna omformas kontinuerligt och att en person 

måste omskolas vid varje ny situation den möter. I denna berättelse ser vi hur berättaren 

ifrågasätter sin mentala mjukvara när denne började skolan. Då det inte blev en naturlig 

fortsättning från en tidigare upplevd verklighet utan det blev en upptäckt av en helt ny 

verklighet. I detta skede menar Hofstede (2005) att det enda sättet att förstå vad som sker 

är att kunna relatera till tidigare upplevelser vilket vi tydligt kan följa i hens tankar om att 
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det hen möter är konstigt. När berättaren upptäcker att inte alla tror på gud så får hen en 

”aha” upplevelse och det är i det skedet vi kan se att det börjar ske en förändring av hens 

inställning till den nya kulturen och hen börjar i det skedet utvärdera sin tidigare 

verklighet och därmed omformas hens mentala mjukvara. Detta är i likhet med Alvessons 

(2009) kulturella tänkande där man i denna berättelse ser hur berättarens världsbild 

förändras i samband med att berättaren anammar och träder in i den nya kulturen. Detta 

är något som vidgar hens synsätt samtidigt som det enligt Alvesson (2009) sätter upp nya 

barriärer vilket då också förbereder denna till att stöta på fler krockar då det finns en 

medvetenhet i just detta fall att den första kulturen inte är den enda.  

 

När man omformar sin som Hofstede (2005) kallar för mentala mjukvara omvandlas 

alltså sin kultur och detta bidrar till att varje ny kultur man möter som inte 

överensstämmer med den verklighet man befinner sig i, uppstår det alltså en ny krock. 

Därav kan vi se att blir det en krock mot det som inte överensstämmer mot ens egen ram 

och därför måste vi som människor hela tiden utvärdera och utveckla oss själva för att 

fungera med andra människor. Desto mer aktiva och uppmärksammade vi är på andra 

kulturer desto mindre borde krocken kunna bli och desto mer mottagna blir vi för fler 

krockar vilka efter bearbetning i sin tur vidgar våra referensramar. Även i samma sekund 

som du uppmärksammar en annan kultur har du identifierat din egen och det är en 

förutsättning enligt Morgan (1999) för att förstå andra kulturer. Med andra ord kan man 

utifrån detta kunna se hur en individ konstant befinner sig i ett konflikttillstånd med sig 

själv och sin egen referensram och på grund av att det är konstant gör detta egentligen till 

ett normaltillstånd då de flesta av oss lever i dynamiska omgivningar där människor 

träder in och ut ur våra liv dagligen.    

 

En annan del av kulturkrocken finner vi i språket som finns i berättelsens nya tillvaron. 

På grund av att berättaren inte kan förstå detta så uppstår det som Jackson och Carter 

(2002) kallar brus och kommunikationscirkeln bryts och krocken blir tydlig. Vi får veta 

att berättaren inte förstår symbolerna för till exempel mellis och lekstund vilket man kan 

säga är de märkbara artefakterna som Schein (1990) menar är en av de tre grundläggande 

byggstenarna i att förstå och ta del av en kultur. Han lyfter också fram det faktum att 

dessa artefakter kan uppmärksammas av den nya personen men att problematiken ligger i 

att dessa inte kan tolkas eller att den nya inte kan förstå artefakternas betydelse för 

gruppens befintliga medlemmar (Schein 1990, s.112). Det är inte bara det muntliga 

språket som berättaren har svårt för, hen förstår inte heller till exempel sättet att leka på 

och fritids tycker hen är för kaotiskt så som att hen förstår sig inte alls på jobbet att bara 

vakta barnen. Hen kan alltså inte läsa av och förstå dessa artefakter i den nya kulturen till 

en början utan detta är något som vi kan läsa att berättaren kom att göra först senare i och 

med att vi kan följa dennes resonemang i ett tillbakablickande. I nutid kan vi med detta 

också förstå att berättaren har blivit inskolad i den nya kulturen och lärt sig de 

grundläggande antagandena i den, med vilka hen nu värderar sin bakgrund.     

 

Det är i slutet av berättelsen som berättaren kommer till en insikt och ändrar på sitt egna 

jag för att anamma det kollektiva beteendet och i det ögonblicket förkastar personen sina 

egna erfarenheter med att ”onormalförklara” sig själv. Tittar vi till Hofstedes (2005) teori 

om de personliga lagren som utgör en persons kulturs beståndsdelar och som han kallar 



 

- 29 - 

Lökdiagrammet har berättaren här genomgått en förändring av sina yttre lager, det vill 

säga sedvänjorna och en vag början också ändra på sina värderingar i och med att hon 

onormalförklarar sig själv. Vi får aldrig veta om berättaren anammar den nya kulturen till 

fullo genom socialisationsprocessen (Schein 1990) men berättelsen påvisar att processen 

är påbörjad i och med att hon har kommit med dessa insikter. Ett avslut är inte heller 

väsentligt, då det är kulturkrocken, mötet med det ”onormala” och den 

förändringsförmåga som finns i att det normala blir det onormala och vice versa som är 

det centrala. Genom att lämna ett avtryck av att den ”konflikterade” upplevelsen som 

fortfarande finns i berättarens tankar som med ironisk tankestil reflekterar över 

upplevelsen i vuxen ålder. Berättaren befinner sig i ett tillstånd av att inte ta något 

verklighetsparti utan vrider och vänder på erfarenheten för att finna en harmoni i detta 

tillstånd. Man får här uppfattningen om att berättaren kan se en mångfald i dåtidens 

kontext likt det den permeativa organisationsstilen gör (Sköldberg 1990).  

 

På samma sätt kan berättarens berättelse och känslor användas till en annan situation, 

alltså om vi använder denna berättelse som en metafor till exempel för att förklara när en 

nyanställd kliver in på sitt nya jobb första dagen. Det skrivna bladet får sig en törn när 

språket är annorlunda, sättet att bete sig inte stämmer överens med dennes tidigare 

erfarenheter av arbetsplatser och man försöker finns sin roll på arbetsplatsen. Hur man 

som ny måste kastas om i sin mentala referensram och förstå de nya artefakterna. Om vi 

till exempel ser till situationen där berättaren inte alls kunde hantera fritids och fick 

därmed avsluta kan man likna detta till när en anställd inte hanterar exempelvis en viss 

oskriven regel eller ett visst beteende/attityder vid fikabordet. Måste man som vuxen då 

sluta upp med att fika eller hur ska man tackla detta som en nyanställd?   

 

 

5.2 ”Hallå EKO” 
När vi ”står över” denna berättelse ställer vi oss frågan; Är detta en konflikt med en 

makt- eller en könfråga det handlar om eller både och, i denna kulturkrock? Vi ser en 

kultur präglad av maskulinitet där alla har ett behov av att hävda sig framför det 

utomstående företagets representant. I och med detta blir makten i rummet provocerad 

när Klaras kollegor avbryter henne och säger samma sak men på deras sätt, vilket hon 

uppfattar är för att framstå som bättre än henne. Gör då kollegorna ett försök att skapa 

distans i makten när de tar över hennes dialog eller är detta något som Klara endast 

upplever själv?  

 

Vi ifrågasätter om konflikten är en könsfråga, det vill säga kvinnligt manligt. Morgan 

(1999) hävdar att subkulturer i organisationer kan vara könsrelaterat. Men med tanke på 

att det inte framgår i berättelsen vad motparten anser om konflikten är det svårt att dra det 

helt till denna parallell. Däremot kan vi se det som att det är individkrockar som sker då 

Klara ifrågasätter kollegans värderingar i och med att hon relaterar till att hon själv 

absolut inte skulle agera så eftersom hon tror att det inte skulle bli uppskattat. När 

människor hamnar i olika situationer antar man olika roller bland dessa är just kvinnligt 

och manligt en roll och oavsett arbetssituationen tidigare kan man se mötesrummet som 

en avgränsad situation där andra roller kan formas. Dessa roller har olika symboler som 

kan skifta i olika sociala grupperingar och där med också bli förutsättningar för andra 



 

- 30 - 

kulturer som då också kan bilda krockar (Alvesson 2009). Till exempel kan vi anta att 

Klara och hennes kollegor har en bra fungerande relation och kommunikation normalt 

sätt men just i denna situation i mötesrummet antar de andra roller delvis på grund av nya 

människor i rummet. Dessa roller har kanske inte samma grundläggande antaganden 

vilket då skapar en krock. I organisationen framgår det att de har en kultur som tillåter att 

man pratar över varandra och ingen gör något åt det, vilket vi ser i att hon inte yttrar sig. I 

hennes tankar kan vi följa hennes frustrations framväxt en frustration som kommer utav 

att hon utifrån sina tidigare erfarenheter och hennes värderingar anser att denna situation 

inte är acceptabel (Hofstede & Hofstede 2005, s.377). Med andra ord ifrågasätter hon den 

nuvarande kulturen då den krockar med hennes innersta lager, enligt Hofstedes (2005) 

lökdiagram, värderingar. I detta skede så reflekterar Klara sin egen kultur på den rådande 

kulturen i rummet och på så vis ser den med helt andra ögon än de andra och i och med 

det misstolkar hon situationen då hon endast kan tolka det de yttre artefakterna (Schein 

2010). I de yttre artefakterna kan en person inte förstå grunden till deras varför och om vi 

ser till det kvinnliga och manliga så finns det i rummet en klar dominans av män vilket 

skulle kunna ses som en egen subkultur som då har andra uttryck som krockar med 

organisationskulturen. Det är inte manligt och kvinnligt som är det väsentliga här utan 

detta skulle också kunna vara ett möte mellan fyra personer där alla utom en som tillhör 

en viss nationell kultur, det finns en samhörighet bland ett större antal av de medverkade 

vilket sätter den fjärde utanför och främmande för den kulturen.    

 

Kommunikationen blir också lidande utifrån hennes situation då hon inte får sända ut sitt 

budskap men eftersom att vi inte får veta hur samarbetspartnern, mottagaren, upplevde 

situationen kan vi inte veta vilket budskap som kom fram (Jackson & Carter 2002). 

Eftersom att Klara inte har full förståelse för de grundläggande antaganden (Schein 2010) 

som fanns i gruppen och där med blir det en kulturkrock då hon misstolkar 

kommunikationen och informationen går förlorad. Att Klara inte säger någonting fastän 

att hon är förbannad reflekterar också på vad den rådande organisationskulturen tillåter. 

En organisationskultur genererar accepterade beteendemönster i en snabbare takt än en 

nationell kultur dock betyder inte detta att det är lättare att bryta ett beteendemönster i en 

organisation. Vilket i detta fall skulle betyda att hon genom att yttra sin frustration bryter, 

inte bara mot kulturen, utan skulle även då försätta sig i att vara ensam mot kollektivet 

och blir därmed den ”onormala” (Morgan 1999). Konflikttillståndet i berättelsen är 

uppenbart då Klara i och med att hon är frustrerad har hon inte accepterat att det är ett 

normaltillstånd där hon via konflikt har möjlighet till utveckling men hon väljer att inte ta 

till handling på kulturkrocken som hon möter. I och med att hon inte gör någonting åt sin 

situation så gör hon samtidigt något för den rådande kulturens bevarande då det enligt 

Morgan (1990) är individernas individuella handlingar som tillsammans och i samspel 

med andra skapar kulturen. Som Schein (2010) skriver skulle detta beteende vara i att 

bevara den trygghet och säkerhet en kultur ger människor vilket också gör det svårt för 

den enskilda personen att agera emot. En organisationskultur omformas dock 

kontinuerligt då det vid varje ny influens sker det en krock i organisationen eftersom det 

kända bryts ner och med de nya bygger man upp nya konstellationer för att hantera det 

nya på bästa sätt.  

 



 

- 31 - 

Hur blir det då om Klara väljer att agera istället för att bevara den rådande 

organisationskulturen? Om vi ser till det som ovan nämns, det vill säga att nya influenser 

skapar en krock, en rörelse till organisationen, kan det alltså ske olika utveckling om 

Klara hade istället valt att agera på annat sätt. Krocken blir en drivkraft till att det både 

kan skapa en organisationskultur som tillåter större yttringsmöjligheter eller kanske till 

och med tvärt om, skapar sådan oordning att det blir en större glipa mellan 

kommunikationen. Hur ska man då veta vad som är ”rätt” och vad som är ”fel” i 

situationer som denna då den kultur man tror man befinner sig i byts ut?  

 

Berättelsen förmedlar på så vis en kulturkrock där subkulturer (kvinnligt/mannligt), makt 

är centrala och syns i kommunikationen. Alvessons (2009) tredje tema i kulturella 

tänkandet ger oss förståelsen för hur alla dessa kulturer påverkar varandra i hur en 

organisationskultur och personerna i den alltid befinner sig i samspel med kring liggande 

kulturer som bland annat yrke, kön och familj. Ur ett management perspektiv ser vi att 

berättelsen lyfter fram en kulturkrock inom en organisation där den rådande 

organisationskulturen inte är i samspel med alla involverade och på så vis skapar 

missnöje och irritation. Berättelsen visar en sida av fenomenet kulturkrock där vi kan 

finna kulturkrocken internt hos organisationer och i situationer där kulturen kanske inte 

har en, för alla, uppenbar närvaro.  

 

5.3 ”Skit du i mina kläder” 
I denna berättelse om mötet mellan två människor av olika nationaliteter är det i 

kommunikationen som kulturkrocken är påtaglig. Morgans (1999) kulturmetafor tittar på 

den symboliska betydelsen av en organisations vardag, hur människor kommunicerar och 

strukturerar sin omgivning och hur det symboliserar den gemensamma kulturen (Morgan 

1999, s.165). Dessa två personer har inte den gemensamma grunden som Morgan (1999) 

här ovan pratar om då en av dem är ny i organisationen och försöker hitta sin plats där. 

Men även för att den nya kommer från en annan nationell kultur som också har en annan 

typ av företagstraditioner. Denna krock är inte ovanlig i företagssammanhang idag när 

företag arbetar mer och mer över gränser och människor i större utsträckning tar 

anställning i främmande länder men även om den nationella kulturen är den som ger 

uttryck för krocken här så är det hur individerna väljer att hantera den som blir till 

drivkrafter för deras egna och där med också företagets utveckling.  

 

I det som Morgan (1999) kallar ett organisationssamhälle blir människan inte bara 

inskolad utan även lever efter ett givet ”manus” över hur vi agerar mot varandra. Med 

andra ord kan detta ”manus” ses som skrivet av olika författare vid en kulturkrock av 

detta slag. Han menar även att vi behöver lära oss att förhålla oss till de normer och 

handlingsmönster som finns i det samhällen vi befinner oss i för att fungera 

framgångsrikt. Vad händer då om vi inte förhåller oss till dessa handlingsmönster och 

normer, blir vi utkastade ur gemenskapen eller behövs dessa ”icke framgångsrika” 

personer för att driva ”kulturen” framåt och bli framgångsrik? Detta är en del av vad som 

just skett i berättelsen ”Skit du i mina kläder”, där två helt olika nationella kulturer har 

precis mötts som är två helt olikt skriva blad på vilket kulturkrocken driver dem till att 

rista nya gemensamma tecken på. Malin och Chefen förhåller sig inte till den andras 

handlingsmönster alltså blev det en krock och vi kan se hur de i fortsättningen befinner 
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sig i ett konflikttillstånd där de hela tiden överraskas av varandras handlingar, vilket vi 

får ta del av i slutet av berättelsen att de lär sig att hantera på ett sätt som gör att 

konflikttillståndet blir till ett normaltillstånd.  

 

Vi ser också hur kulturen blir bruset i kommunikationscirkeln och blir det som skapar 

missförståndet i dialogen och medför att budskapet inte kommer fram (Jackson & Carter 

2002). Det kommer inte fram på grund av det som Schein (2010) menar är en första nivå, 

de ytliga artefakterna, vilket är det som de båda uppfattar men misstolkar då de inte 

förstår varken varandras värderingar eller grundläggande antagningar vilket deras sätt att 

agera grundar sig på och därför tolkar utifrån sig själva. Det är utifrån sin mentala 

referensram som Malin uppfattar det som chefen sänder ut och det är här som budskapet 

inte passar in och blir uppfattat som direkt stötande när Malin reflekterar det mot sin 

referensram. I hennes ögon blir det bara kritik och hon tycker inte heller att 

kommunikationen ger henne någonting vilket gör att det blir en envägskommunikation 

som inte kommer fram på rätt sätt. Kommunikationen mellan dem blir lidande både på 

grund av det verbala språket och kulturella skillnader då båda använder sig av ett andra 

språk för att kommunicera vilket gör att man kanske inte kan uttrycka sig på samma sätt 

som på sitt modersmål men det som blir krocken ligger mer i vad som sägs. Men för att 

underlätta kommunikationen bör man enligt Morgan (1999) i första hand titta på sin egen 

kultur ur ett utifrånperspektiv. Med andra ord menar han att det handlar om att du 

behöver känna dig själv innan du kan känna andra. När chefen i denna berättelse försöker 

komma in i kulturen i både det nya landet och på arbetsplatsen, blir hon missförstådd 

antagligen för att hon inte funnit sin roll varken i förhållande till det nya landet eller i 

organisationen. Det är först när Chefen har funnit sin roll som hon kan börja samverka 

med andra. I samma stund som man ”utvärderar” en annan kultur så ”utvärderar” man sin 

egen, vilket innebär att varje kulturkrock som sker, sker det också en utvärdering från ett 

utifrån perspektiv vilket Morgan (1999) belyser är viktigt. För att Chefen och Malin ska 

undvika missförstånd bör båda se på sin egen ur ett utifrån perspektivet för att förstå den 

andres reaktion och kultur, genom ett sådant samspel omformar de gemensamt 

organisationskulturen eftersom det är människors samspel kulturen skapas.  

   

Berättelsen behandlar denna kulturkrock mellan två personer med olika nationell 

bakgrund och även om de två karaktärerna kommer från två olika kulturer är det i Malins 

kultur som de ska samverka, det är alltså Chefen som kliver in i ”Malins kultur”. Hur 

Malin reagerar är i sin tur ett sätt som hon har blivit lärd av sin kultur att agerar och även 

hur hon väljer att hantera situationen, alltså kan vi fråga oss om hon skulle ha ifrågasatt 

sin chef om hon var i chefens kultur och vilka konsekvenser hade det fått? Från första 

dagen försöker chefen på sitt sätt, utifrån sin referensram skapa en relation. Inom 

marknadsföring använder man sig av uttrycket ”sanningens ögonblick” vilket är de få 

ögonblick man har på sig att göra ett intryck första gången man möter någon vilket har 

betydelse för fortsatt relation. Samtidigt kommer Chefen ifrån ett enligt Hall (2000) en 

High context (HC) kultur, där ett typiskt drag är att de personliga relationerna är 

prioriterad i större utsträckning än i en Low Context (LC) kultur. Medan Malin som 

kommer från en LC kultur där man prioriterar arbetsprocesser och formella åtaganden 

känner ”skit du i mina kläder” som svar på chefens agerande. I arbetsprocesser kan dessa 

typer av skillnader få stora konsekvenser då tid, makt, relationer och effektivitet 
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prioriteras olika i olika kulturer vilket kan sätta käppar i hjulet vid arbete men med en 

insikt om detta kan kommunikationen anpassas och på så vis skapa förståelse och 

överbrygga dessa hinder. I relation till varandra har karaktärerna i denna berättelse även 

olika positioner vilket också påverkar kulturkrocken. Low context kulturer har ofta 

plattare strukturer där ifrågasättande och ett ”friare” tal kan ske mellan över- och 

underordnade (Hall 2000) vilket vi kan se att Malin utövar i denna situation och hur 

Chefen blev förvånad över detta. En anledning kan bero på att hon kommer ifrån en 

kultur med stor maktdistans där man inte säger emot eller ifrågasätter sin överordnade 

tillskillnad från Malin som agerar. Detta agerande kan vara något som visar på att Malin 

ser sin givna plats och en trygghet i den rådande kulturen som på något vis är ”hennes 

kultur” och ser det som en självklarhet att göra en påverkan. Samma trygghet känner 

Chefen i sin position som chef och agerar utifrån sin referensram vilket gör att 

kulturkrocken blir oundviklig då de båda i ett nära samarbete spelar utifrån olika 

spelregler.  

 

I krocken märker vi hur Malin tvingas till agerande och därmed en utveckling genom att 

öppna upp ytterligare ett steg till att acceptera det främmande beteendet och som hon 

berättar fortsätter hon att bli förvånad i framtiden. Detta visar på hur hennes kultur hela 

tiden håller henne lite tillbaka vilket genom varje krock vidgas lite till. I slutet lyckas 

konfrontationen och de skapar en lyckad dialog, konflikttillståndet är ett normaltillstånd. 

Malin förmedlar insikt i slutet och accepterar skillnaden även om hon inte förstår. Likt 

Sköldbergs (1990) satiriska drama inser Malin att det inte finns något rätt eller fel och på 

så vis uppvisar hon ett pluralistiskt kultursynsätt. Hon försöker inte heller påverka den 

andres syn utan har accepterat det faktum om flera sanningar.  

 

Vad är då egentligen skillnaden med att säga ”vad stor näsa du har” eller ”man får inte 

säga så”? Båda två påståendena påpekar en persons ”vara” och har endast legitimitet i 

sina kulturer. Hofstede (2005) menar att människor inte kan låta bli att använda sina 

värderingar och normer då detta är det innersta lagret ”värderingar” som är grunden av 

vad vi bygger våra identiteter på. Med dessa värderingar menar Hofstede (2005), i likhet 

med Morgan (1999) att för att ett interkulturellt möte ska lyckas behövs det att båda två 

tror på sina värderingar. För om de inte gör det, har deras identitet blivit ifrågasatt och 

människor behöver sin identitet för att med ett öppet sinne möta andra kulturer (Hofstede 

& Hofstede 2005, s.379). För att kunna tolka varandra måste de båda reflektera varandras 

artefakter mot sina egna kulturer då deras möte befinner sig i en tredje kultur, 

organisationskulturen, blir det inte den personliga kulturen som ifrågasätts vilket skulle 

kunna vara en underlättande del i att hantera denna typ av kulturkrock som ter sig i 

uttryck via kommunikation och nationalitet. Oavsett vilken sida av krocken man tar så 

finner vi i denna berättelse att det inte finns något rätt eller fel agerande utifrån 

personerna sätt utan det är totalt beroende av vilken kontext detta utspelar sig i. Hur hade 

man till exempel tänkt om man fick veta att kontoret var förlagt i Kina? (Alltså ett 

svenskt företag placerat i Kina med både svenskar och kineser som anställda.)  
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6 Konstruktion 
 

I nedanstående text kommer författarna att ”stå istället för” och skriva sin tolkning av 

vad som har diskuterats i föregående texter. Vi kommer att ge en tolkning där vi besvarar 

frågan ” Vad tror vi om det här” (Czarniawska 2004). Med detta vill vi poängtera att 

följande text är författarnas tankar kring vad som tidigare behandlats och skall inte ses 

som ett avslutande ord utan snarare en inspiration till hur texten kan tolkas.  

 

Utifrån det inhämtade material vi tagit del av märkte vi att människor vid tanke på kultur 

och kulturkrockar associerar till olika situationer; organisationer, nationellt och i sociala 

strukturer. Som berättelserna ovan har visat kan kulturkrockar ta sig vid på olika sätt men 

när det handlar om människor hamnar krocken ofta i kommunikation då kultur är samspel 

mellan människor och samtidigt är samspel kommunikation och krocken blir tydlig när 

kommunikationen misslyckas. På samma gång vet vi nu att kultur är en kultur som alltid 

finns i eller i samlevnad av andra kulturer och påverkar varandra. Den nationella kulturen 

påverkar den organisatoriska och den organisatoriska kulturen påverkar subkulturer som i 

sin tur påverkar individer som är de som tillsammans skapar kulturer.  Därmed ser vi i 

diskussionen att det som egentligen sker är samma sak, med andra ord är en kulturkrock 

en krock oavsett vilket perspektiv vi ser på den och vilka än ringar på vattnet som den har 

skapat. Vilket framställer därför ett normaltillstånd där vi konstant i kommunikation med 

andra befinner oss i ett konflikttillstånd. När vi vet att kulturen ständigt är närvarande blir 

den en stor resurs i vårt gemensamma skapande och utveckling.      

 

Vi märker i våra texter att socialisationsprocessen är a och o då det är i den, personer eller 

personerna befinner sig när de upplever en krock eller så startar en process i och med 

krocken. En bredare medvetenhet för denna process och hur människor i grupp beter sig 

gentemot främmande influenser skulle man som ledare kunna hantera dessa situationer 

genom att underlätta krockens framsteg i gruppen och därmed göra den till en fördel. Då 

vi anser att kulturer är något människor i grupp skapar, förmedlar och omformar 

tillsammans kan vi också se till den enskilda människans betydelse för gruppers och 

därmed kulturers fortlevnad och omformning. Som managementstudenter anser vi med 

detta att en insikt och medvetenhet om hur kulturen ser ut, agerar och påverkas är viktigt 

för en ledare att ta hänsyn till för att lyckas i sitt arbete. Återigen hamnar vi i 

socialiseringsprocessen då en ledare som inte kan anta ett utomstående perspektiv och 

förstå kulturen i sin helhet, inte kommer att lyckas i sin process vilket kommer få effekter 

på dennes arbete. Om man förstår att kulturen kan vara ett kommunikationsbrus kan man 

anpassa användning av språk, symboler och kroppsspråk på olika sätt för att försäkra att 

man inte blir missuppfattad. Även få den förståelse att andras perspektiv ofta är 

annorlunda något vi märker i båda berättelserna om Klara och Malin. Med detta menar vi 

att om vi förstår kultur bättre kommer vi förstå oss själva och våra handlingar bättre 

vilket gör att vi kommer förstå att vår identitet formas och drivs av och med de grupper 

som format oss. Kulturen finns på så vis inte bara runt omkring oss utan också inom oss.  

 

Genom att förstå en kultur kan man även veta hur man skulle kunna motivera eller till 

och med provocera fram förändring och utveckling, dock tror vi inte att det går att göra 

en medveten förändring av en kultur utifrån en människas handlande utan det är 
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kollektivets vilja som kommer göra förändringar på långsikt. Därmed kan man använda 

kulturkrockar och se dessa som drivkrafter men vart de driver kulturen kan vi aldrig veta. 

I en kulturkrock blir det den egna världen hos en person som raseras och ifrågasätts och 

det är den man utvärderar när kulturkrocken sker. Den egna kulturen och därmed den 

egna mentala referensramen sätts i rubbning och förhoppningsvis reflekterar man över sin 

egen handling och kultur och det är då det kan ske en förändring. När detta sker befinner 

vi oss i det så kallade konflikttillståndet med oss själva vilket framkommer i den första 

berättelsen där berättaren genomgår detta konflikttillstånd och visar på hur det ledde till 

förändring. Däremot om det inte sker någon reflektion då blir det ingen utveckling utan 

ett statiskt tillstånd utan en konflikt. Något som även flera av våra informanter uttryckligt 

reflekterade över i intervjuerna var just detta hur man i möte med andra kulturer ofta lär 

sig mer om sig själv än om andra.   

 

Men samtidigt, vad är nu en krock? Krockar är som sagt något som sker kontinuerligt och 

blir det som driver kulturer till att utvecklas. Ordagrant anser vi att ordet stöt passar bättre 

då det hänvisar till en ytterligare effekt bortom själva stöten. Det är alltså stöten som 

driver människor till handling vilket är en förutsättning till att få en förändring, då det 

stöten gör är att den river ner och ifrågasätter människors uppfattningar och öppnar upp 

för nya verkligheter. Det är här krocken hamnar i gungning och blir vad vi vill kalla en 

stöt och med det blir helt plötsligt inte allt självklart. Genom att se på krocken som en stöt 

som kan bidra med någonting istället för att se det som något hotfullt som krockar mot 

ens gränser tror vi att stötarna kan utnyttjas på ett effektivare sätt av både organisationer 

och individer genom att acceptera och njuta av att befinna sig i denna gungning.  

 

7 Avslutande diskussion 
 

Som vi konstaterat tidigare handlar de här texterna om ett fenomen som berör alla 

människor på något plan, kulturkrocken. I arbetssituationer där vi ej väljer våra kollegor, 

samarbetspartners och så vidare, blir det något som kan ske frekventare och något som 

påverkar hela kulturer. Det har för oss blivit allt tydligare att kulturkrockar handlar om en 

inställning till förändring och en tillåtande inställning till krockar snarar än att se dem 

som ”problem”. 

 

Under studien var det som stod klarast för oss var hur komplext ämnet kultur är och hur 

det är ett ämne som sträcker sig över alla gränser. Detta gjorde att det var svårt att 

begränsa till vilka delar man skulle ta med då mängden information och nära angränsande 

ämnen var mycket. Därför är vi medvetna om att kommande läsare kan känna saknad av 

vissa perspektiv eller delar som anses viktiga för deras tolkning av dessa texter, som är 

gjord utifrån deras personliga referensram. Uppsatsen har inte heller haft som mål att 

söka efter rätt och fel eller bra och dåligt utan snarare försökt förmedla någonting som 

starkt eller svagt. Vi hoppas att vi lyckats förmedla något starkt där läsaren efter att ha 

läst denna uppsats fått sig en “stöt” och på så vis satt igång en reflektion, vilket i sin tur 

har satt dennes mentala referensram i gungning.  
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Denna typ av studier går ej att replikera, däremot kan man utveckla och gå mer in i varje 

ny berättelse vilket skulle innebära att det blir mer av en fallstudie. Däremot tror vi ej att 

det hade varit ett alternativ för just denna studies syfte då vi vill veta hur kulturkrocken 

kunde se ut och hur den påverkar oss som personer som kan leda fram till dialoger för 

andra om kulturkrockar. En studie av samma slag fast med andra respondenter hade 

kanske gett ett annorlunda reslutat men slutsatsen tror vi hade blivit den samma. En 

studie av intresse hade kunna vara att göra samma undersökning fast där man får höra 

båda sidor av en krock för att gå djupare in i själva krocken eller som vi vill kalla den; 

stöten.    
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8 Bilaga 1 
 

Informant # X 

Tjänst:   

 

Del 1.  

Idag blir vi allt mer globaliserade och många arbetar över marknader och kommer i 

kontakt med andra kulturer både nationella och internationella, både professionellt och 

till vardags. Kultur kan beskrivas på många sätt men det som vi tänker på i detta 

sammanhang så är kultur något som kommer inifrån och som föds in i grupper av 

människor. Gruppen urskiljer sig från andra med t.ex. normer och värderingar som 

genereras och konstrueras från generation till generation. Exempel på detta kan vara 

"svenskar", "skåningar", "fotbollsklubb"... Kulturskillnaderna kan vara märkbart på flera 

olika sätt och kanske ofta när vi arbetar i olika sammanhang. 

När människor kommer in i en ny kultur så försöker man anpassa sig till det sociala 

beteende som finns i den kulturen. Genom interaktion och kommunikation förändras 

personens beteende så att det överensstämmer med de regler och normer som gäller för 

den grupp hon tillhör. Det kan handla om att en individ på en arbetsplats måste lära sig 

den organisationskultur som råder på plats. I ett multikulturellt sammanhang kan det 

uppstå en ytterligare problematik då det blir fler kulturer som ska samspelas. 

 

Del 2.  

Tänk nu på ett tillfälle där du själv har upplevt en situation där kulturen kanske har ställt 

till det eller fått dig att tänka annorlunda. Kommer du på något 

tokigt/roligt/jobbigt/lustigt som hänt när olika kulturer möts? Ju mer detaljerad din 

beskrivning är desto mer spännande!  

 

 

 

 

  

 

Typ av frågor som intervjuarna använde sig av under intervjun. 

Vad hände sen? Vilka påverkades av det? Vad fick dig att tänka på denna historia? Har 

det hänt flera gånger sedan? Vad fick er att hamna i samma situation igen? Agerade ni 

annorlunda då? Varför tror du att ni hamnade i den situationen från början?  

Avslutningsvis: har du några tankar i allmänhet kring kulturkrockar? (sker det ofta, 

positivt/negativt m.m.) 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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