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Abstract

Every country has strong family cultures. Culture is everywhere around us. A definition of it 
is thoughts, feelings, actions and products. The culture originates from old traditions, 
practices, standards and valuations. Bosses have most influence on how a business culture 
will be in a business. They have to point out what is important and what is less important in 
the company for the co-workers. 

The co-workers role should include a social competence where they have to know how to 
cooperate and collaborate with each other. They should also be prepared to change their work 
procedure and support the work of change. A co-worker has to be able to act from costumers’
needs and demands. 

Company visits has been done in Nirbo d.o.o and Länghemskök AB. Nirbo d.o.o is a 
company that is located in Bosnia and Herzegovina and Länghemskök AB is located in 
Sweden. The study compares the two companies. The papers main question considers 
differences and/or similarities between the two businesses. The papers other questions 
investigate which thinking the co-workers have in the businesses, how their relation to a boss 
looks like and if the business culture is a reason for the companies’ success. 

The papers purpose is to analyse the business culture in a Swedish and a Bosnian company. A 
comparison makes between the two companies to seek for differences and similarities. The 
business culture analyses in the companies so that an investigation can be done about how 
much the business culture is connected to the country where it is located. 

The paper is written with a co-worker perspective. A qualitative method has been used when 
the paper was written. The paper characterizes by an abdicative and a hermeneutic method. 
Both primary and secondary data has been used in the paper. 

The conclusion that could be made on the basis from the collected information is that both 
differences and similarities are identified between the two companies. The largest difference 
that could be found is that there are different thoughts considering the work in the two 
companies. There are similarities in the rules in the companies. The respondents from the 
production in the Bosnian company tries to improve the business. The respondents from the 
production in the Swedish company didn’t express it as much as the Bosnian respondents did. 

Keywords: Control system, Business culture, Co-workers, Sweden, Bosnia and 
Herzegovina
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Sammanfattning

Varje land har i grund och botten starka familjekulturer. Kulturen förföljer oss överallt. Den
definieras som tankar, känslor, handlingar och produkter. Kulturen bygger på gamla 
traditioner, seder, normer och värderingar. Chefer har mest inflytande i hur en företagskultur 
ska se ut i ett företag. Det gör de genom att de för medarbetarna påpekar vad som är viktigt 
och vad som är mindre viktigt i företaget.

Medarbetarna bör ha en social kompetens som gör att de kan samarbeta och samverka med 
andra. De bör också vara beredda på att ändra sitt arbetssätt och därmed stödja 
förändringsarbetet. En medarbetare förväntas kunna agera utifrån kundernas behov och 
önskemål.

Företagsbesök har gjorts i Nirbo d.o.o och Länghemskök AB. Nirbo är ett företag som är 
lokaliserat i Bosnien och Hercegovina medan Länghemskök AB är lokaliserat i Sverige. 
Studien har gått ut på att jämföra de två företagen. Uppsatsens huvudfråga behandlar 
skillnader och/eller likheter mellan de två företagen. Uppsatsens delfrågor ska ge svar på hur 
mycket ”svensk kultur” har implementerats i det bosniska företaget, vilket tankesätt 
medarbetarna har i respektive företag, hur deras relation till cheferna ser ut samt om den 
befintliga företagskulturen har betydelse för hur framgångsrika de här två företagen är. 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera företagskulturen i ett svenskt och ett bosniskt 
företag. En jämförelse görs av de två företagen för att skillnader och/eller likheter ska kunna 
identifieras. Företagskulturen analyseras i företagen för att en undersökning ska kunna göras 
om huruvida företagskulturen är kopplad till landet företaget är lokaliserat i. Det vidare syftet 
är att bidra med kunskap om ett lands kultur kan implementeras i en organisation i ett annat 
land. 

Uppsatsen är skriven utifrån ett medarbetarskapsperspektiv. En kvalitativ metod har 
tillämpats när uppsatsen har utformats. Uppsatsen präglas av ett abduktivt angreppssätt samt 
ett hermeneutiskt förhållningssätt. Både primär- och sekundärdata har använts vid 
uppsatsskrivandet. 

De slutsatser som kunnat dras utifrån den insamlade informationen är att det finns både 
skillnader och likheter mellan företagen. Den största skillnaden är att olika tankar kring 
arbetet finns i de två företagen. Likheter finns kring de regler de har i företagen. 
Respondenterna från produktionen i det bosniska företaget försöker förbättra företaget ännu 
mer, vilket respondenterna från produktionen i det svenska företaget inte uttryckte lika 
mycket. 

Nyckelord: Ekonomistyrning, Företagskultur, Medarbetarskap, Sverige, Bosnien och 
Hercegovina
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1 Inledning

Det här kapitlet ska leda läsaren in i ämnet. En bakgrundbeskrivning ges för att läsaren 
lättare ska lotsas in i problemdiskussionen som i sin tur leder fram till valda 
problemställningar. Med utgångspunkt i problemställningen ska ett syfte presenteras för 
uppsatsen. Även en avgränsning finns där de valda preciseringarna beskrivs. Slutligen görs 
en disposition över uppsatsens upplägg. 

1.1 Bakgrund

Varje land har i grund och botten starka familjekulturer. Kulturen förföljer oss var vi än 
befinner oss oavsett om vi vill det eller inte. Kultur definieras som tankar, känslor, 
handlingar och produkter. Den bygger på gamla traditioner, seder, normer och värderingar. 
Kultur finns i arv och vardagens kommunikation (Holm-Löfgren 1995, s. 12-13). 

Organisationsledare stöter ofta på problem som stör samarbetet i organisationen. En 
vägledning för att skapa ett framgångsrikt företag med en mångkulturell omgivning med lugn 
och harmoni består av åtta punkter. Medarbetarna ska vilja samarbeta, vilja skapa en icke 
aggressiv arbetsmiljö, stödja organisationsförändringar som berör både individen och arbetet, 
utveckla den mänskliga potentialen, vara öppen mot människor som är hjälpsamma och 
generösa mot andra, vara en grupp som har ett samarbete och samspel vilket motiverar 
arbetarna samt vara psykiskt frisk och vara öppen men även acceptera förändringar (Harris
2004, s. 561). 

Chefer har mest inflytande till hur en företagskultur ska se ut i ett företag. Det gör de genom 
att de påpekar för medarbetarna vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt (Alvesson 
2001, s. 7). För ett par decennier krävde arbetsgivarna inte mycket från medarbetarna. Det 
räckte med att de skötte sitt arbete och var skötsamma samt visade lojalitet mot sin 
arbetsgivare. Blev de här punkterna uppfyllda kunde de förvänta sig att de skulle bli 
respekterade trotjänare hos arbetsgivaren. Nu för tiden räcker det inte med det utan en 
utveckling av det har skett. Utvecklingen har bidragit med att medarbetarnas roll även ska 
innefatta en social kompetens där de ska kunna samarbeta och samverka med andra. De ska 
också vara beredda på att vid tillsägelse försöka ändra sitt arbetssätt och därmed stödja 
förändringsarbete. En medarbetare förväntas kunna agera utifrån kundernas behov och 
önskemål (Hällstén & Tengblad 2006, s. 42-43). 

I efterkrigets industrisamhälle var det lättare att styra ett företag. En person som anställdes 
förväntades stanna kvar i företaget under en längre period eller till och med under hela sitt 
yrkesliv. Medarbetarna ansågs vara utbytbara resurser och hade därför enkla arbetsuppgifter. 
Chefen förväntades bestämma över det mesta och därför fanns ett begrepp som delaktighet i 
princip inte. Att utse någon medarbetare som en viktig resurs förekom inte (Schou 2007, s. 
13).

En stor förändring har skett under den senaste tiden. Kunskaps- och tjänsteinnehåll har ökat 
stadigt i de flesta verksamheter. Företagen har blivit uppmärksamma på att medarbetarna bär 
på viktiga kunskaper, nätverk och erfarenheter. I och med att företagen har blivit allt mer 
medvetna om det har maktfördelningen skjutits ned i hierarkin (Schou 2007, s. 13). 
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Studien omfattar intervjuer och besök på två företag i olika länder, det vill säga i Sverige samt 
Bosnien och Hercegovina. Det svenska företaget heter Länghemskök AB och det bosniska 
företaget heter Nirbo d.o.o. Länghemskök AB är ett äldre företag som länge har funnits på 
marknaden. Företaget tillverkar köksinredningar, men deras luckor passar också till 
badrumsinredningar. 1951 startades företaget och idag ägs det av tre delägare, varav en av 
dem är Torbjörn Engström. Alla delägare är bosatta i Sverige. Företaget är placerat i Länghem 
som ligger några kilometer utanför Borås. De tillverkar ca 15 000 kök per år som säljs allt 
ifrån Malmö till Stockholm. Köksinredningarna ska ha god kvalitet och priser som attraherar 
människor 1. 

Nirbo d.o.o är ett ganska nystartat företag i Bosnien och Hercegovina. De tillverkar köks- och 
badrumsinredning samt ”partybord”. Det är lokaliserat i en by som heter Vinac utanför Jajce.
Företaget har funnits sedan april 2005. Det startades av Nisvet Rahmanovic, som är ensam 
ägare av företaget. Nisvet bor i Sverige och styr företaget därifrån. Tanken med företaget var 
att skapa en kommunikation mellan den svenska och den bosniska marknaden. Nirbo d.o.o 
har därför sedan starten enbart exporterat de tillverkade varorna till Sveriges marknad 2. 

1.2 Problemdiskussion

Begreppet kultur kan ha olika definitioner. En definition av begreppet berör huruvida 
individer har en snarlik förståelse för det som påverkas av normer, värderingar och symboler. 
Företagskultur och samhällskultur är två begrepp som ska skiljas åt. Ibland kan 
samhällskulturen ses som ett hinder för hur en företagskultur ska utvecklas (Samuelson 2004, 
s. 36). Det finns många sätt en samhällskultur kan förhindra eller underlätta utvecklingen av 
en företagskultur. Två länder där det råder olika samhällskulturer borde därför ha olika 
företagskulturer. Även om företagen styrs av människor som är bosatta i samma land, borde
samhällskulturen påverka företagskulturen. En annan intressant fråga är om normer, 
värderingar samt symboler kan föras vidare från ett land till ett annat, men att också 
implementera ett lands kultur i ett annat?

Kultur är nyckeln till att förstå hur människor lever och accepterar förändringar. När företag 
från olika länder gör affärer med varandra förlorar geografiska gränser sin betydelse. Det kan 
i sin tur medföra otydliga kulturer men även att värderingar kan föras över från en kultur till 
en annan. I globala företag har ny kultur skapats med inslag av olika kulturer (Kanungo 2006, 
s. 28). Två länder där det finns olika samhällskulturer är länderna Sverige samt Bosnien och 
Hercegovina. Om ägarna i två företag i respektive land skulle vara bosatta i samma land, det 
vill säga Sverige, skulle då ägaren i det bosniska företaget lyckas med att implementera 
svenska normer, värderingar och symboler i det?

En viktig del i ett företag är en chef. Chefer kan ha stort inflytande hos sina medarbetare. Hur 
en företagskultur ska se ut i ett företag kan en chef avgöra. De ses som viktiga
påverkansfaktorer vad gäller företagskulturen i ett företag. Medarbetarna kan ha olika åsikter 
gällande olika saker i företaget. Skulle medarbetarna ha förtroende för chefen som leder dem 
kan det resultera i att de tycker om chefen. Det är först när chefen är omtyckt som han/hon
kan ha en stark påverkan. Är chefen mindre omtyckt i företaget resulterar det i att 

                                               
1 Torbjörn Engström, delägare av Länghemskök AB, Länghem 080513
2 Nisvet Rahmanovic,  ägare av Nirbo d.o.o, Vinac 080430
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påverkansfaktorn blir betydligt mindre (Alvesson & Sveningsson 2007, s. 205). En chef och 
en medarbetare kan ha en mer öppen eller sluten relation där de känner sig välkomna i att 
fråga varandra om hjälp. Varje medarbetare har olika tankar och värderingar. Kan 
medarbetarna då påverkas gemensamt av en chef som är omtyckt eller förekommer det 
fortfarande olika värderingar? Även om ett företag fungerar bra, är frågan om det fortfarande 
skulle göra det om medarbetarna byts ut. Hur viktiga är medarbetarna för ett företag? Kan de 
bytas ut men att företaget fortfarande är lika framgångsrikt oberoende av vilken företagskultur 
som då råder i företaget?

1.2.1 Problemformulering

Utifrån problemdiskussionen uppkommer följande huvudfråga samt delfrågor:

Huvudfråga:
 Finns det skillnader och/eller likheter i företagskulturen mellan Länghemskök AB och 

Nirbo d.o.o?

Delfrågor:
 Hur mycket ”svensk kultur” har implementerats i det bosniska företaget?
 Vilket tankesätt präglas de två företagens medarbetare av, i Sverige respektive 

Bosnien och Hercegovina?
 Hur är relationen mellan cheferna och de anställda?
 Om det skulle råda en annan kultur i företaget, skulle företaget då bli än mer effektivt?

1.3 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att analysera företagskulturen i ett svenskt och ett bosniskt 
företag. En jämförelse görs av de två företagen för att skillnader och/eller likheter ska kunna 
identifieras. Företagskulturen analyseras i företagen för att en undersökning om huruvida 
företagskulturen är kopplad till landet företaget är lokaliserat i ska kunna göras. Det vidare 
syftet är att bidra med kunskap om ett lands kultur kan implementeras i en organisation i ett 
annat land. 

1.4 Avgränsning

Avgränsning som har gjorts i uppsatsen är valet av i vilka länder företagen ska studeras. 
Länderna där företagen ska studeras är Sverige samt Bosnien och Hercegovina. En anledning
till varför det blev de två länderna är för att det inte har varit krig på många år i Sverige, vilket 
det nyligen har varit i Bosnien och Hercegovina. Det intressanta är att undersöka hur 
utvecklat respektive företag är. 

Antalet företag som ska studeras är ett företag per land. Skulle en bredare undersökning göras 
skulle det bli en mer omfattande undersökning vilket den här uppsatsen inte har som syfte. De 
företag som valts ut verkar inom samma bransch. Det gör att en bra jämförelse kan göras 
eftersom olikheter kring arbetsuppgifter inte förekommer samt att de tillverkar samma 
produkter. De har även ungefär lika många anställda. Antalet anställda är mellan 15 och 25 
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stycken. Anledningen till varför större företag inte tas i beaktande är för att antalet 
respondenter skulle vara tvunget att öka och det skulle vara svårare att jämföra varje 
respondents svar, men även med det andra företaget då flera synvinklar skulle behövas 
jämföras. 

Båda ägarna är bosatta i Sverige. Det på grund av att undersökningen handlar om hur mycket 
av den svenska kulturen som har lyckats implementeras i det bosniska företaget. 

Inget av företagen får ingå i en koncern. Skulle företaget ingå i en koncern påverkas det av de 
andra företagen i koncernen. Uppsatsens tanke är inte att jämföra flera företag utan bara två i 
två olika länder. 

I den teoretiska referensramen har jag avgränsat mig från att fördjupa mig i delområdet 
lärande under rubriken mindre formella styrmedel. Det finns inget behov av att förklara 
delområdet djupare, eftersom det inte berörs senare i uppsatsen. 

1.5 Disposition

För att läsaren lättare ska få en förståelse av vad som följer i de nästkommande kapitlen ges 
en disposition över uppsatsens kapitel:

Kapitel 2 I metodkapitlet ges en beskrivning av vilka metoder det finns samt vilka 
metoder som har tillämpats vid genomförandet av undersökningen och 
insamlingen av empirin. De delar som tas upp i det här kapitlet är val av 
undersökningsobjekt där en beskrivning till varför det valda 
undersökningsobjektet har valts och vad som ska göras. Vidare ges en förklaring 
till vilket perspektiv som har använts vid uppsatsskrivandet samt varför just det 
perspektivet har tillämpats. Sedan ges en beskrivning av vilka 
forskningsmetoder, vetenskapliga angreppssätt samt vetenskapliga 
förhållningssätt det finns för att efter varje underrubrik diskutera utifrån vilka 
metoder uppsatsen är skriven. I diskussionen diskuteras både varför en viss 
metod har tillämpats och varför den eller de andra metoderna inte har tillämpats. 
En beskrivning av hur datainsamlingen har gått till samt giltighetsanspråken i 
det som har insamlats diskuteras i det här kapitlet. Slutligen ges en källkritik där 
använda källor i uppsatsen diskuteras. 

Kapitel 3 Den teoretiska referensramen är framställd utifrån tidigare forskning kring ämnet 
ekonomistyrning. I kapitlet ges först en förklaring till vad ämnet 
ekonomistyrning innebär och hur det används. Därefter följer en beskrivning av 
vilka styrmedel som finns inom ekonomistyrning för att sedan djupare gå in på 
de mindre formella styrmedlen. När en förklaring av mindre formella styrmedel 
har gjorts följs det av fördjupningar i delområden företagskultur och 
medarbetarskap, där även den största fokuseringen i uppsatsen ligger. Slutligen 
beskrivs Sveriges och Bosnien och Hercegovinas historia vad häller hur arbetet 
har utvecklats och hur det på senare tid ser ut i respektive land. Historiken för 
respektive land ska hjälpa läsaren att förstå i vilken situation landet befinner sig 
i. 
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Kapitel 4 Empirikapitlet inleds med att det bosniska företaget, Nirbo d.o.o, presenteras. 
Därefter presenteras det svenska företaget, Länghemskök AB. Före 
sammanställningen av respondenternas svar ges först en presentation av vilka 
respondenter som har intervjuats samt vilken befattning de har i företaget. Under 
besöket i det bosniska företaget har även en dagbok förts som presenteras efter 
sammanställningen av respondenternas svar från Nirbo d.o.o. 

Kapitel 5 I analyskapitlet görs först en jämförelse mellan de två företagen. När jämförelsen 
gjordes togs alla respondenters åsikter från respektive företag i betänkande. 
Sedan jämfördes respondenternas åsikter från båda företag. Avsikten med den 
här sortens jämförelse är att identifiera likheter samt skillnader mellan de två 
företagen för att det ska vara lättare att komma fram till uppsatsens slutsatser. I 
den andra underrubriken jämförs respondenternas svar med den teoretiska 
referensramen. Där styrdes jämförelsen av den teoretiska referensramen. 

Kapitel 6 Det här kapitlet heter slutsatser och som rubrikbenämningen säger presenteras 
här de slutsatser som kunnat dras utifrån analysen och själva studien. Här 
besvaras uppsatsens problemformuleringar. För att läsaren lättare ska kunna 
minnas vilka frågor som besvaras har frågorna presenterats även i det här 
kapitlet. Problemformuleringarna besvaras efter att de blivit presenterade. 

Kapitel 7 I slutordskapitlet ges en slutdiskussion. Här har egna tankar och reflektioner 
presenterats, men även vilken lärdom av uppsatsen jag har fått. Det sista som 
presenteras i det här kapitlet är förslag till fortsatt forskning. Här ger jag förslag 
till dem som vill studera vidare kring det valda problemområdet samt få mer 
kunskap om hur olikt det kan vara från företag till företag. 
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2 Metod

I det här kapitlet ges en beskrivning över val av undersökningsobjekt, perspektiv,
forskningsmetoder, vetenskapligt angreppssätt och förhållningssätt samt praktiskt 
tillvägagångssätt. Slutligen förs en källkritik. Först presenteras varje delområde för att sedan 
utifrån det kunna diskutera fram varför respektive val stämmer mer eller mindre överens med 
uppsatsens uppbyggnad. 

2.1 Val av undersökningsobjekt

Det tycktes vara intressant att jämföra företagskulturen i ett utländskt och i ett svenskt företag. 
Valet av Bosnien oh Hercegovina föll sig naturligt då jag ursprungligen kommer därifrån. Jag 
har en bekant som äger ett företag i Bosnien och Hercegovina och som är bosatt i Sverige. Jag 
ville därför undersöka hur mycket av den svenska kulturen lyckats implementeras i företaget 
Nirbo d.o.o. 

Valet av det svenska företaget låg inom samma bransch och som hade ungefär lika många 
anställda som det bosniska företaget. Länghemskök AB blev därför valet av det svenska 
företaget.  Anledningen till det var för att få en jämlik jämförelse mellan de två företagen.

Valet av vilka respondenter som skulle intervjuas i respektive företag överlät jag till ägarna 
eftersom de vet vilka som kan svara på mina frågor kring det valda problemområdet. Den 
första kontakten med respondenterna togs när jag skulle intervjua dem. Jag känner ingen av 
respondenterna förutom Nisvet Rahmanovic som är ägare i det bosniska företaget. 

2.2 Perspektiv

Uppsatsen är skriven utifrån ett medarbetarskapsperspektiv. Huvuduppgiften går ut på att göra 
intervjuer med medarbetarna i de två företagen och presentera deras perspektiv kring det 
valda problemområdet. Med det som anledning är det därför lämpligt att skriva utifrån det här 
perspektivet. 

2.3 Forskningsmetoder

Det finns två typer av forskningar. Alla forskningar skall presentera ett resultat, vilket kan 
göras med tolkning av texter eller också med statistiska metoder som analyserar information i 
numerisk form. De två tillvägagångssätten brukar kallas för kvalitativ respektive kvantitativ 
metod (Davidson & Patel 1994, s. 90). 

2.3.1 Kvalitativ metod

Kvalitativ metod fokuserar på att beskriva människans livsvärld och att beskriva en situation 
ur människornas livsvärldar. För att kunna uppfatta en situation observerar vi den först för att 
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sedan, efter tillräcklig observation, tolka den. En förståelse skapas av situationen. Med hjälp 
av förståelsen kan tolkningar samt omtolkningar göras, vilket leder till att människornas 
subjektiva syn av världen fås (Hartman 1998, s. 239-240). 

Den kvalitativa metoden använder insamlad data vid analys. En kvalitativ metod är 
tidskrävande eftersom det är mycket material som ska analyseras. Om ett par intervjuer görs 
kan det innebära flera sidor text som ska analyseras. En dagbok kan föras där observationer 
skrivs ned men också idéer som under observationen har framkommit. Målet hos en kvalitativ 
metod är att hitta samband och teman. De kommer sedan att vara grunden till den slutliga 
rapporten som skrivs där observation samt resultat presenteras (Davidson & Patel 1994, s. 
100-101). Processen för kvalitativ metod är ofta invävd i flera olika moment. Flera olika saker 
görs vid ett speciellt moment (Andersen 1998, s. 184). Intervjuerna utförs på ett ostrukturerat 
sätt. Det innebär att frågorna inte är låsta och att respondenten kan svara fritt på frågorna 
samtidigt som intervjuaren ställer frågorna fritt (Davidson & Patel 1994, s. 101). 

2.3.2 Kvantitativ metod

Kvantitativa metoden går ut på att dela in världen i olika kategorier. När världen har delats in 
i klasser kan undersökningen framställas. Frågor som ställs till klasserna är av karaktären 
”hur många” och ”hur mycket”. Respondenternas svar är av mätbar karaktär och det söks 
samband mellan dem (Hartman 1998, s. 173-174). 

Den kvantitativa forskningsprocessen består av tre faser, planerings-, insamlings- och 
analysfasen. Uppfylls inte kraven för de tre faserna kan undersökningen inte räknas som 
vetenskaplig. Den första fasen, planeringsfasen, kan sägas bestå av två moment. Det första 
momentet innebär att en hypotes formuleras för att testas och det andra momentet innebär 
utformning och planering av hur själva undersökningen ska gå till. Vid planering är det viktigt 
att tänka på att själva hypotesen ska få stöd av det som utformas. Utformas inte 
undersökningen på rätt sätt är det lätt hänt att hypotesen inte får stöd och då går hela 
undersökningen förlorad. Nästa fas, insamlingsfasen, baseras på föregående fas. Här sker 
insamling av data som byggs på det framtagna i planeringsfasen. Undersökningen ska göras 
och den befintliga teorin ska tas fram. Den sista fasen, analysfasen, går ut på att analysera 
resultatet som togs fram under insamlingsfasen. Även analysfasen har delats in i två moment, 
beskriva insamlad data och analysera om resultatet ger tillräckligt med underlag för att 
hypotesen ska kunna förkastas eller bekräftas. Den insamlade data ska presenteras statistiskt 
och därifrån testas den redan framtagna hypotesen (Hartman 1998, s. 175-177). 

Det som studeras är alltid en och samma variabel. Det resultat som presenteras av 
undersökningen ska vara så generell som möjligt. Anledningen till det är för att inga egna 
värderingar får blandas in och för att det är stickprov som utförs. Stickprovet ska täcka hela 
populationen eller en viss grupp av människor (Davidson & Patel 1994, s. 90-92). 
Kvantitativa intervjuer präglas av strukturerade frågor, det vill säga att den som intervjuar 
redan har gjort fasta svarsalternativ åt respondenten. Det innebär att respondenten enbart får 
välja mellan svar som finns i enkäten (Hartman 1998, s. 199). 
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2.3.3 Val av forskningsmetod

Uppsatsen ska analysera skillnader och likheter i företagskulturen mellan två företag och inte 
förfalska eller bekräfta en hypotes. På grund av det präglas uppsatsen av en kvalitativ metod 
och inte en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden som har i uppgift att testa ett 
specifikt undersökningsområde med strukturerade intervjuformulär förekommer inte i den här 
uppsatsen. Den här uppsatsen ska med hjälp av intervjuer, som är gjorda med de anställda på 
företaget i Bosnien och Hercegovina och på företaget i Sverige, få tillräckligt med 
information om situationen på respektive företag för att kunna utföra en analys. För att få en 
mer djupgående analys av företagen har även en dagbok förts under besöket i det bosniska 
företaget, men inte i det svenska. Det med anledning av att det inte fanns tillräckligt med tid 
för att kunna föra en dagbok under det korta besöket i det svenska företaget. I dagboken har 
tankar och funderingar men också observationer skrivits som presenteras i det empiriska 
kapitlet. 

Inga frågor av karaktären ”hur många” eller ”hur mycket” har ställts i uppsatsens huvud-
eller delfrågor för att svaren inte ska bli mätbara. Istället har frågor som berör medarbetarnas 
tillvaro i företaget berörts och ställts på ett sätt för att diskussion ska kunna föras. Uppsatsen 
har en specifik målgrupp och inga andra har därför intervjuats eller observerats. Den 
kvantitativa metoden har en speciell målgrupp men som inte är specifik och kan därför inte 
skapa en djupgående analys över en specifik målgrupp som den kvalitativa metoden kan göra. 

2.4 Vetenskapligt angreppssätt 

Kan vetenskapliga slutsatser dras utifrån den gjorda undersökningen, då har undersökningen 
gjorts med ett angreppssätt. Undersökningen ska även ge kunskap om samhället eller 
organisationer. En undersökning kan genomföras på tre sätt (Andersen 1998, s. 29). De tre 
angreppssätten som kommer att förtydligas nedan är deduktion, induktion samt abduktion.

2.4.1 Deduktion

En deduktiv ansats kan översättas med bevisandets väg. Slutsatser om enskilda fenomen dras 
utifrån allmänna principer och befintlig teori. Ur den befintliga teorin tas hypoteser fram och 
sedan prövas de empiriskt i det studerade fallet (Davidson & Patel 1994, s. 21). Om hypotesen 
bekräftas empiriskt behålls den, i annat fall förkastas den. Det görs i samband med att en 
slutsats tas fram. Bekräftas en hypotes empiriskt gäller den ända fram till det att motsatsen har 
bevisats. En viktig punkt som bör tas hänsyn till är att även om en hypotes har bekräftats av 
ett test betyder det inte att den har rättfärdigats. Den är sann där observationen har ägt rum, 
men inte nödvändigtvis i övrigt (Hartman 1998, s. 139).

Observationer som görs i den deduktiva ansatsen styrs av hypotesen. Här observeras det inte i 
största allmänhet i hopp om att finna samband utan här avgör hypotesen vad det studerade 
objektet ska vara. Innan observationen äger rum har tydliga riktlinjer avgjorts gällande det 
studerade objektet (Hartman 1998, s. 138). 
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2.4.2 Induktion

Den induktiva ansatsen kan översättas med upptäcktens väg. Arbetssättet för den induktiva 
ansatsen kännetecknas av att det inte behövs befintlig teori utan ny teori formuleras utifrån det 
insamlade empiriska materialet. Det empiriska underlaget i den här ansatsen gäller för en 
speciell grupp människor, tid och situation. Den framskapta teorin kan därför inte ses som 
generell. Upptäckterna i det empiriska underlaget ska analyseras och sedan ska upptäckter 
göras vilka/vilken formuleras i ny teori. Den här teorin blir inte fri från fördomar då den som 
studerar ett forskningsobjekt också har idéer samt tankar och kommer därför att influera 
teorin (Davidson & Patel 1994, s. 21). 

Inom induktion finns det fem så kallade regler som bör följas. Den första är att förutsättningar
är rättfärdigande. Med det menas att varje observation måste ha ett stöd för att vara rättfärdig. 
Om en observation saknar ett stöd är den inte rättfärdig. Den andra regeln menar att för att en 
generalisering ska kunna göras måste ett visst antal observationer göras. Det räcker inte att 
enbart ett exempel presenteras, eftersom slutsatsen ska spegla hela forskningsobjektet. 
Regelbundenheter ska hittas i forskningsobjektet och det kan lättast upptäckas då flera 
observationer har gjorts. Tredje regeln går ut på att tillvägagångssättet för observationerna ska 
varieras för att olika synvinklar ska fås. Om en observation strider mot det slutsatsen säger 
måste slutsatsen omformuleras. En slutsats ska alltid ha observationer som underlag. Den 
fjärde regeln menar därför att slutsatsen ska antingen vara en generell slutsats som gäller vid 
alla tillfällen eller en icke generell slutsats som inte gäller vid alla tillfällen. Det är inte tillåtet 
att dra en slutsats om den inte är sann. Den sista regeln antyder att det måste finnas skäl till att 
tro att en slutsats visar på regelbundenhet. Om en regelbundenhet inte uppkommer kan 
slutsatsen inte rättfärdigas (Hartman 1998, s. 131-132).

2.4.3 Abduktion

Abduktion kännetecknas av att ett enskilt fall studeras och sedan bestyrks tolkningen som 
gjorts med nya observationer. Under empiriinsamlingen förfinas den befintliga teorin och 
empirin utvecklas successivt allteftersom flera observationer görs. Nyckelordet inom 
abduktion är förståelse (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 42). 

Den abduktiva ansatsen utgår från det empiriska materialet och tar hänsyn till den befintliga 
teorin. När en analys görs jämförs det insamlade materialet med den redan befintliga teorin. 
Teorin ses som en inspirationskälla och det är samband som söks (Alvesson & Sköldberg 
1994, s. 42). För att en sambandsanalys ska kunna göras måste frågor av karaktären ”hur”
och ”varför” ställas. Ställs inga sådana frågor fås inga djupstrukturerade svar vilket kan göra 
att en sambandsanalys blir ytlig. Sambandsanalys är en viktig faktor om viljan till att skapa en 
röd tråd i uppsatsen finns (Wigblad 1997, s. 32-33).

2.4.4 Val av angreppssätt

I den deduktiva ansatsen prövas hypoteser i det studerade fallet. Så är inte fallet i den här 
uppsatsen. Inga slutsatser dras utifrån den befintliga teorin eller allmänna principer. De inslag 
av deduktion som uppsatsen har är att det som observerats inte gäller i största allmänhet utan i 
det observerade fallet. Det som skiljer uppsatsen från deduktion är att deduktion syftar till att 
hypotesen prövas och till att söka samband i det studerade fallet. 
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Det finns inslag av ett induktivt angreppssätt i uppsatsen då flera intervjuer har gjorts för att
olika synvinklar av situationen i företaget ska fås. Det som avgör att uppsatsen inte präglas av 
ett induktivt angreppssätt är att ingen ny teori ska formuleras och att det inte är en speciell 
grupp människor i en viss situation och tid som har observerats. 

Den här uppsatsen ska söka samband mellan två företag. Intervjuerna har gjorts för att 
medarbetarnas synvinklar av situationen i företagen ska kunna analyseras och jämföras med 
den redan befintliga teorin. Intervjufrågorna består till största del av karaktären ”hur” och 
”varför” för att djupare svar ska kunna fås och att en djupgående analys ska kunna göras. 
Därför präglas uppsatsen av ett abduktivt angreppssätt. 

2.5 Vetenskapligt förhållningssätt

Det finns två vetenskapliga förhållningssätt, hermeneutik och positivism. Vid anpassning av 
ett vetenskapligt förhållningssätt ska hänsyn tas till vad det är för teori som ska utvecklas. 
Båda förhållningssätten utvecklar teori, men teorierna ser inte likadana ut. Till de båda 
förhållningssätten görs undersökningar, men på olika sätt. Likaså ska undersökningarna ligga 
till grund för båda förhållningssätten, även om resultaten analyseras på olika sätt (Hartman 
1998, s. 95). Nedan följer en beskrivning av de två förhållningssätt:

2.5.1 Hermeneutik

En hermeneutisk teori gör ett försök i att beskriva en människas eller en grupp människors 
verklighet. En förståelse av den mänskliga verkligheten är vad som söks nås med en 
hermeneutisk studie (Hartman 1998, s. 161). Hermeneutik kan översättas med tolkningslära. 
Det innebär att det är en vetenskaplig riktning där det studeras, tolkas och görs ett försök till 
att förstå hur människor fungerar. En forskare som gör en studie med ett hermeneutiskt
förhållningssätt är öppen, subjektiv och engagerad. Den mänskliga verkligheten ses som en 
språklig natur och med det menas att en kunskap om det typiskt mänskliga kan fås genom 
själva språket. Om en tolkning görs med det skrivna och talade språket om hur ett mänskligt 
liv kommer i uttryck, handlingar och livsyttringar, går det att förstå andra människor. I det 
mänskliga språket förekommer det, enligt en hermeneutiker, avsikter och intentioner som 
uppkommer i handlingar och språk vilka ska kunna tolkas och förstås (Davidson & Patel 
1994, s. 25-26). 

Ett verktyg som en hermeneutiker alltid använder sig av vid tolkning är sin egen förförståelse. 
En förförståelse är den kunskap, de känslor, intryck och tankar som en hermeneutiker har om 
forskningsobjektet. Förförståelsen kan ses som en tillgång när forskningsobjektet ska förstås. 
Med hjälp av förförståelsen närmar sig hermeneutikern forskningsobjektet (Davidson & Patel 
1994, s. 26-27).

En hermeneutiker strävar alltid efter att se helheten i forskningsobjektet. För att se helheten 
växlar den mellan del och helhet. Den här processen kallas för hermeneutisk spiral. Ett 
exempel på en hermeneutisk spiral kan illustreras med att en hermeneutiker läser en text för 
att förstå helheten. När den förstått helheten läses varje del av texten för sig för att en 
förståelse av dem i relation till helheten ska skapas. Därefter kan en växelverkan mellan 
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objektets och subjektets synvinkel göras vid tolkning av en intervju för att en god förståelse 
ska fås av det studerade problemet (Davidson & Patel 1994, s. 26-27).

2.5.2 Positivism

En positivist går inte utöver det som observeras. Den ägnar sig fullständigt åt att beskriva det 
som observeras. Positivism är en vetenskaplig kunskap som utgörs av olika teorier. 
Referenser till mätbara fenomen och satser som beskriver relationen mellan dem är termer 
som teorierna innehåller i vetenskaplig kunskap. Inom positivismen nås kunskap om 
verkligheten genom observation som sker antingen i experiment eller naturliga miljöer
(Hartman 1998, s. 95).

Objektivitet och verifierbarhet är två viktiga faktorer inom positivism. Objektivitet fås genom 
att det resultat som redovisas inte är uppbyggt på några värderingar. För att verifierbarhet ska 
uppnås måste ett påstående kunna bevisas och först när det kan bevisas godkännas det som 
vetenskapligt. Matematiska och statistiska redogörelser föredras framför de verbala 
redogörelserna. Experiment görs upprepade gånger med liknande variabler för att samband
ska ses och för att en ny kunskap ska införskaffas (Wigblad 1997, s. 156). Alla experiment 
och allt annat arbete som har med studien att göra måste inom positivismen göras med en och 
samma metod under hela processen. Här är huvudsyftet att förklara resultatet. Att förklara 
resultatet görs genom att söka orsak, verkan och samband. Det är även viktigt att fakta och 
värderingar fullständigt skiljs åt (Lundahl & Skärvad 1992, s. 41).

Processen för studien inom den positivistiska forskningsprocessen börjar med att verkligheten 
observeras. Genom observationen samlas fakta om verkligheten in som sedan analyseras. För 
att samband ska kunna upptäckas behövs det mycket fakta om verkligheten. Med hjälp av den
kan slutsatser dras som gäller i allmänhet. (Lundahl & Skärvad 1992, s. 41).

En positivist får inte vara en del av det som studeras. Forskningsobjektet får inte störas och 
positivisten ska enbart agera som en observatör (Lundahl & Skärvad 1992, s. 44). Enligt 
Davidson och Patel (1994, s. 24) ska det slutliga forskningsresultatet fås oavsett vem det är 
som utför forskningen. Med det menar de att hänsyn ska tas till objektivitet för att ett resultat 
utan värderingar ska fås. 

2.5.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt

Ett hermeneutiskt förhållningssätt tillämpas i uppsatsen. Med hjälp av intervjuerna har ett 
försök till att förstå andra människors livsvärldar gjorts. För att skapa en förförståelse har 
tidigare forskning analyserats för att det lättare ska vara att närma sig det valda 
forskningsobjektet. Varje intervju har studerats för sig för att respondentens synvinkel ska 
förstås. Sedan ska samband hittas mellan dem och en helhetsbild av situationen i respektive 
företag ska skapas. En växelverkan mellan objektivitet och subjektivitet har använts. 
Objektivitet har använts när varje intervju enskilt har studerats och subjektivitet när en 
sammanställning av dem har gjorts. Subjektivitet behövdes för att varje respondent inte 
besvarat frågorna på samma sätt. 

Anledningen till varför ett positivistiskt förhållningssätt inte har tillämpats i uppsatsen är på 
grund av flera orsaker. Inga egna värderingar får göras i det positivistiska förhållningssättet, 
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vilket den här uppsatsen varit tvungen att använda sig av då det skulle vara omöjligt att 
sammanställa intervjuerna i annat fall. Observationer i den här uppsatsen som har gjorts med 
hjälp av intervjuer tyder inte på att svaren kan generaliseras utan de gäller för just de två 
specifika företagen. Inga matematiska eller statistiska redogörelser har förekommit i 
uppsatsen utan enbart verbala redogörelser har gjorts. Slutsatserna i det positivistiska 
förhållningssättet som dras gäller i allmänhet, vilket den här uppsatsens slutsatser inte kan 
påstås gälla. Den här uppsatsens slutsatser gäller enbart för de två studerade företagen.

2.6 Datainsamling

Data kan insamlas både i pappersformat som via människor. Exempel på dokument i 
pappersformat är böcker, tidningsartiklar, årsredovisningar, bandinspelningar, dagböcker med 
flera. Information som fås av människor insamlas med intervjuer, enkäter och observationer 
(Lundahl & Skärvad 1992, s. 77). Vid datainsamling är det viktigt att fastställa om dokument 
är förfalskade eller om de är äkta. När data används i form av text ska en skillnad göras
mellan primärdata och sekundärdata. Hur mycket material som behövs samlas in beror på 
hur omfattande problemställningen är samt hur mycket tillgänglig tid det finns. Anledning till 
det är för att en diskussion ska kunna föras och att en helhetsbild fås. Primärdata består av 
ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar och fakta som forskaren själv har samlat 
in. Sekundärdata består av övriga dokument, det vill säga de som inte täcks av primärdata
(Davidson & Patel 1994, s. 56). Sekundärdata kan delas in i tre kategorier, process-, 
bokförings- och forskningsdata. Processdata är data som fås av samhället. Exempel på sådana 
data är TV-program, rapporter, tidningsartiklar, filmer och bilder. Bokföringsdata är däremot 
data som skapats i samband med registrering och styrning. Till bokföringsdata klassas 
företagsredovisningar, produktionsstatistik inom företag, olika sorters register med mera. Den 
sista kategorin, forskningsdata, grundar sig på data som har samlats in av andra författare
(Andersen 1998, s. 158). 

2.6.1 Praktiskt tillvägagångssätt

Uppsatsen består både av primär- och sekundärdata. Primärdata kommer från intervjuer som 
har gjorts med respondenterna i de två förtagen. Uppsatsen använder sig också av 
sekundärdata i form av forskningsdata. Anledningen till varför inga bokföringsdata har tagits 
med i uppsatsen är för att det inte fanns någon möjlighet att ta del av sådana data för båda 
företagen. Därför tycktes det vara bättre att inte ta med det då inget fanns att jämföra med, 
vilket kan bli onödig information i uppsatsen. Till största del har data som skrivits av andra 
forskare behandlats i uppsatsen, det vill säga olika böcker och forskningsartiklar. För att få 
perspektiv över vad den bosniska litteraturen skriver om situationen i Bosnien och 
Hercegovina har därför böcker från ett bibliotek i Donji Vakuf, Bosnien och Hercegovina, 
lånats och behandlats i den teoretiska referensramen. Litteraturen beskriver till största del hur 
situationen vad gäller arbetsförhållanden i Bosnien och Hercegovina ser ut. 

2.6.2 Generaliserbarhet

Generalisering kan fås både genom enskilda som multipla undersökningar. En förutsättning 
för en allmän generalisering är att det undersökta beskrivs på ett genomgående sätt för att 
likheter och skillnader ska kunna identifieras. Finns specifika samband i undersökningen 
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tyder det på att generalisering uppstår vid det undersökta och uppstår mer generella samband i 
undersökningen ses det mer som en allmän generalisering (Andersen 1998, s. 133). 

Generaliserbarhet kännetecknar i vilken grad stickprov kan generaliseras för en viss 
population. Mycket har att göra med vilka respondenter som har valts vid utförandet av 
intervjuer och observationer. Det är också viktigt att en tillräcklig stor skala har intervjuats 
och observerats för att täcka hela populationen (Davidson & Patel 1994, s. 44). 

2.6.3 Validitet

Validitet kan delas upp i två kategorier, inre och yttre validitet. Inre validiteten innebär att det 
hjälpmedel som har framställts för att användas under intervju och observation inte ska
innehålla misstag. Som ett exempel kan frågeformulär ses som ett hjälpmedel. 
Frågeformuläret ska inte innehålla frågor som inte har med det valda problemområdet att 
göra. Ju färre sådana frågor uppkommer i formuläret desto högre innehållsvaliditet uppnås
(Davidson & Patel 1994, s. 86). Förutom att rätt frågor ska ställas ska de även stämma 
överens med övrig teori som tas upp i uppsatsen (Lundahl & Skärvad 1992, s. 88). 

Yttre validiteten menar att intervjufrågorna först ska prövas på en grupp som det inte är avsett 
för. Har intervjufrågorna inte prövats innan forskningsobjektet intervjuas medför det att den 
yttre validiteten inte blir hög (Davidson & Patel 1994, s. 86). Det är inte ofta den yttre 
validiteten är hög, eftersom människor ljuger, minns inte eller också är de inte säkra på de
svar de givit intervjuaren (Lundahl & Skärvad 1992, s. 89). 

2.6.4 Reliabilitet

Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet. God reliabilitet fås då det inte finns många fel i 
en undersökning. Undersökningen ska heller inte påverkas av den som gör undersökning och 
likaså ska den inte påverkas av omständigheterna den sker i. Oftast talas det om att en 
mätning ska göras och att mätningen inte får innehålla slumpmässiga fel. Att öka reliabiliteten 
kan göras med hjälp av att använda standardiserade frågeformulär. Finns det ostrukturerade 
frågeformulär tyder det på låg reliabilitet då undersökningen inte kan mätas (Lundahl & 
Skärvad 1992, s. 89). 

Om intervjuer och observationer görs beror det till stor grad på intervjuaren och observatören 
hur god reliabiliteten blir. Är intervjuaren och observatören tränade till att göra intervjuer blir 
reliabiliteten med stor sannolikhet väldigt god och i annat fall blir reliabiliteten däremot 
väldigt låg. Med tränade menas att de är inövade på att inte registrera fel svar och att 
observation görs på ett riktigt och ärligt sätt (Davidson & Patel 1994, s. 87). 

2.6.5 Giltighetsanspråk 

Det som undersöks i uppsatsen försöks beskrivas på ett djupgående sätt för att det ska vara 
lättare att analysera det. De samband som hittas mellan de två företagen kan inte anses täcka 
alla liknande företag. Uppsatsens resultat gäller för endast de två valda företagen och inget 
annat företag. Dock kan likheter finnas även i något liknande företag, men en generalisering 
uppstår inte i uppsatsen. Skulle en bredare undersökning göras med flera företag kan det i 
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sådana fall kunna tänkas bli en större generalisering, men så är inte fallet och därför kan 
uppsatsens resultat inte räknas som en generalisering. 

Uppsatsens frågeformulär är skapat utifrån teorin som finns i uppsatsen. Frågorna i 
formulären stämmer därför överens med det valda ämnet eftersom litteraturen som har 
använts berör det valda problemområdet. Dock har frågeformuläret inte prövats på en 
testgrupp före själva intervjun med de valda respondenterna. Därför är den inre validiteten 
väldigt hög medan den yttre validiteten är låg. Även om frågorna inte testats före de valda 
respondenterna medför det inte att de inte kommer att ge ärliga svar. Det är djupintervjuer 
som har gjorts, vilket kan göra att respondenterna har lite svårare för att ljuga när de pratar 
med en människa än när de fyller i en enkät. Skulle respondenterna inte minnas svaret på en 
fråga är det lättare att säga det till intervjuaren än att skriva in det i en enkät om alternativet 
inte finns med. Sammanfattningsvis anser jag att uppsatsen har en hög validitet då det är 
skillnad mellan att göra en enkätundersökning samt intervju och observation. 

Uppsatsens respondenter har inte påverkats av intervjuaren och det med anledning av att jag 
lät respondenterna svara på frågorna. Jag var noga med att inte svara på frågorna istället för 
dem. Respondenterna påverkades inte i hög grad av omständigheterna då intervjun skedde i 
ett enskilt rum utan någon tredje part. Jag hade ingen medhjälpare under intervjun som kunde 
hjälpa mig vid sammanställningen av intervjuerna. Därför spelade jag in intervjuerna för att 
det skulle vara lättare för mig att komma ihåg vad respondenterna svarade. Dock kan det ändå 
göra att reliabiliteten blir låg då endast mina tolkningar av intervjuerna framkommer i 
uppsatsen. 

2.7 Källkritik

Användning av olika sorters källor har framkommit i den här uppsatsen. Information som 
förekommer i uppsatsen kommer från böcker, artiklar samt intervjuer. Böcker som har 
använts i uppsatsen är skrivna på både svenska och bosniska. Anledningen till varför jag valt 
en bok som är skriven på bosniska är för att få det bosniska perspektivet av hur
arbetssituationen ser ut där. De här böckerna är lånade på ett bibliotek i Bosnien och 
Hercegovina och jag har då tagit hjälp av en anställd vid biblioteket för att hitta de böcker 
som berör det valda problemområdet. Att använda sig av flera källor kan medföra att det blir 
ett större djup i uppsatsen och att flera perspektiv av problemområdet fås. 

Även om boken från Bosnien och Hercegovina är ett par år gammal är den ändå aktuella då 
någon större förändring av situationen inte har skett. De svenska böckerna är också aktuella 
då de är skrivna på 1990- och 2000-talet. Jag har medvetet valt att använda mig av böcker 
som är skrivna på senare tid på grund av att informationen jag använder mig av inte ska bli 
inaktuell. Ännu en anledning till varför jag valt att använda mig av källor som är skrivna på 
senare tid är för att de troligtvis innehåller information som är ny och inte finns i de äldre 
källorna. 

De artiklar jag har använt mig av är skrivna på engelska. Även de är skrivna på senare tid och 
kan därför anses vara aktuella. Artiklarna berör forskningsområdet och tyder på att forskning 
kring det valda problemområdet är aktuellt och att flera forskare forskar kring ämnet. 

Respondenterna i de två företagen har försökt svara ärligt. Det har kunnat ses då flera 
respondenter har svarat likadant på flera ställda frågor. Respondenterna har inte fått tillgång 
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till intervjufrågorna innan själva intervjun ägt rum, vilket har gjort att de inte har kunnat tänka 
länge på vad de ska svara på de ställda frågorna. Intervjuerna blir därför tillförlitliga och kan 
användas som en säker information i uppsatsen. Dock har respondenterna inte fått tillgång 
sammanställningen för att ge sina synpunkter kring om intervjuerna har tolkats rätt. Skulle de 
fått tillgång till dem skulle intervjuerna bli än mer tillförlitliga. 
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3 Teoretisk referensram

Det här kapitlet inleds med en beskrivning av begreppet ekonomistyrning och följs av vilka 
styrmedel det finns inom ekonomistyrning. En fördjupning sker i det mindre formella 
styrmedlet, rättare sagt företagskultur. Därefter följer en presentation av medarbetarskap. 
Kapitlet avslutas med svensk och bosnisk historia.

3.1 Ekonomistyrning

En översättning av begreppet ekonomi är hushållning. Ekonomi är ett sätt att handla med de 
resurser som finns inom ett företag och med hjälp av dem producera varor eller tjänster. 
Resurser i ett företag kan inte förbrukas oändligt, eftersom de har ett ”bäst före-” datum. De 
ska hushållas på ett förnuftigt och sparsamt sätt för att effektivitet ska uppnås i företaget (Ax 
et. al. 2002, s. 14). 

Effektivitet är ett begrepp som definierar hur stor grad ett företag har uppfyllt ett av sina mål. 
Om ett mål uppfylls är effektiviteten hög och om det inte uppfylls är effektiviteten låg. 
Effektiviteten mäts i finansiella termer med anledning av att de flesta företag använder sig av 
mål som är av finansiell karaktär. Mål finns också i icke-finansiell karaktär (Ax et. al. 2002, s. 
17)

Ekonomistyrning innefattar allt arbete för att genomföra och följa upp ett mål. Förutom det 
innefattar ekonomistyrning även arbete som planering, utvärdering och anpassning av
företagets ekonomiska mål. En definition på ekonomistyrning är följande: ”Ekonomistyrning 
avser en avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare i riktning mot vissa 
ekonomiska mål” (Ax et. al. 2002, s. 65). Tekniker som främst används inom 
ekonomistyrning är budgetering, produktkalkylering samt internredovisning. Teknikerna ses 
som hjälpmedel och har delats in i två kategorier. Hjälpmedlen brukar mer vanligt kallas för 
styrmedel (Ax et. al. 2002, ss. 64 & 68). 

3.2 Styrmedel

Styrmedlen är av olika karaktär. De har klassificerats i formella styrmedel och mindre 
formella styrmedel. Till formella styrmedel tillhör tekniker som exempelvis
produktkalkylering och budgetering medan mindre formella styrmedel karaktäriseras av 
företagskultur, lärande samt medarbetarskap (Ax et. al. 2002, s. 68).

3.2.1 Formella styrmedel

Det formella styrmedlet kan delas in i tre delar; strategi, ettårsstyrning samt operativ styrning. 
De tre delarna behandlar olika sorters frågor. Frågor i den strategiska delen är av karaktären 
”Vilken inriktning och omfattning i stort – affärsidé, strategier – ska företaget ha?” och till 
ettårsstyrning hör frågor kring hur precisering av strategin i verksamhetsplaner sker. Operativ 
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styrning behandlar frågor gällande vad och när det ska säljas, tillverkas etc. (Samuelson 2004, 
s. 31). 

Varje del av det formella styrsystemet har fyra uppgifter som ska göras: 
1. Fastställa mål
2. Fastställa handlingsalternativ
3. Följa upp utfall och fastställa avvikelse från mål
4. Fastställa handlingsalternativ för säkerställning av bättre måluppfyllelse med hänsyn 

till utfall (Samuelson 2004, s. 31).

3.2.3 Mindre formella styrmedel

Med ett mindre formellt styrmedel var det tänkt att beslutsfattandet skulle decentraliseras, 
men istället hade det en motsatt effekt. Istället för att decentralisera centraliserades 
beslutsfattandet och styrmedlet ledde ofta till byråkrati. En utveckling av styrmedlet har skett 
och idag satsas det mycket i att bemanna organisationer med rätt personer och rätt kompetens. 
En viss kultur ska aktiveras i ett företag och ska stödja medarbetarna vid vägledning av 
handlande i olika situationer. Idag görs alltså stora satsningar på individer istället för den stora 
systemsatsningen (Samuelson 2004, s. 35-36). 

Företagskultur, som är ett av de mindre formella styrmedlen, påverkar individernas sätt att 
exempelvis fatta beslut, kommunicera och liknande. Till företagskultur kan handlingar och 
beteende, uttryckta känslor och uttalade normer vara exempel på komponenter för vad 
företagskultur innebär (Ax et. al. 2002, s. 86). 

En bestående förändring hos medarbetarna till att göra saker bättre är vad lärande innebär. 
Arbetet ska förändras på något sätt eller så ska de anställda till och med lära sig nya 
arbetsuppgifter (Ax et. al. 2002, s. 89).

Medarbetarskap i ett företag bör ha otydliga ansvarsfördelningar, möjligheter till utveckling 
och att kunna lära sig. Företag där medarbetarskap tas i fokus utmärks bland annat av att 
medarbetarna känner att de har ett meningsfullt liv och att de känner att deras kompetens 
används (Ax et. al. 2002, s. 90).

Nedan följer djupare förklaring till delområden företagskultur samt medarbetarskap:

Företagskultur

Kultur i ett företag är en central del för alla aspekter av organisationer. Varje företag 
kännetecknas av hur människor i företaget tänker, känner, värderar och reagerar på idéer som 
kan påträffas bland en grupp människor. Det är inte individuella föreställningar som är av 
betydelse utan snarare det gemensamma hos en grupp människor (Alvesson 2001, s. 7). En 
viktig uppgift som ledningen har är att först och främst försöka skapa en gemensam och 
övergripande orientering samt en samlad identitet, men även att kunna hantera missförstånd 
och konflikter som kan uppstå i ett företag (Alvesson & Sveningsson 2007, s. 205). 

Kultur fokuserar på det som den sociala strukturen inte gör. Den sociala strukturen fokuserar 
på det sociala samspelet som mönster och handlingar ger upphov till. Ett system som är mer 



- 18 -

eller mindre sammanhängande av betydelser och symboler är vad den kulturella strukturen 
fokuserar på. Den kulturella strukturen är intresserad av hur människor definierar sin 
omgivning samt hur de uttrycker känslor och ger bedömningar (Alvesson 2001, s. 14). 

Kulturella fenomen karaktäriseras av:

 Relateringen till historia och tradition.
 Visst djup, svårgripbar, svåra att förklara och måste uttolkas.
 Är kollektiva och delas av medlemmar i en grupp eller grupper.
 Är primärt idémässiga till sin karaktär. 
 Är holistiska, intersubjektiva och emotionella.
 Uttrycks i symbolisk form och är tillgängliga via tolkning av symboler (Alvesson 

2001, s. 17).

Företagskultur har en stor betydelse för företagets effektivitet, tillväxt och framgång. För att 
få medarbetarna att göra ”rätt saker” kan kulturtänkande som är inspirerat av insikter och 
reflexioner vara nyttigt för dem. Sådant kulturtänkande kan gynna effektiviteten i företaget
(Alvesson 2001, s. 8-9). 

Där det finns gemensamma historier finns också en kultur. Företagskultur kan delas in i tre 
nivåer, se figur 1 nedan, där två nivåer är synliga och en osynlig (Schou 2007, s. 50):

Figur 1 Företagskulturens tre medvetandenivåer
(Schou 2007, s. 50, se Schein (1999)).

Den första synliga nivån, artefakter, utgör den observerbara delen av företagskultur. Hur folk 
är klädda, hur medarbetarna beter sig, stämningen på arbetsplatsen och arbetspresentationer är 
exempel på den observerbara delen av företagskultur. Arbetsklimatet är en del av artefakten 
och det ses som samspelet mellan närmaste chef och medarbetare, ledning och medarbetare 
samt mellan medarbetarna (Schou 2007, s. 51). 

ARTEFAKTER
Arbetsklimat, arbetsplatser, språk, 

klädsel etc

STRATEGISK INRIKTNING
Vision, mål, värderingar

GEMENSAMMA OUTTALADE 

ANTAGANDEN

Omedvetna tankar, normer, känslor

SYNLIG

OSYNLIG
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Den strategiska inriktningen är vad företaget vill kännetecknas av. Här tas värdering av 
samarbete, delaktighet och jämställdhet i beaktande. Hur ett företag vill kännetecknas finns
oftast nedskrivet i något officiellt dokument (Schou 2007, s. 52). 

Den sista nivån som även är den enda osynliga nivån är gemensamma outtalade antaganden. 
Här finns gemensamma värderingar, tankestrukturer samt normer som medarbetarna har lärt 
sig genom arbetet. Det har både skett medvetet som omedvetet vid inlärning av dem. De 
gemensamma antaganden är oftast mycket stabila i ett företag, vilket gör att de är svåra att 
förändra. Det negativa med en stabil företagskultur är att det tar lång tid att förändra företaget 
trots att ett företag ibland kräver snabba förändringar (Schou 2007, s. 52). 

I varje kultur finns det individuella personligheter, men tillsammans utgör de en gemensam 
kultur i ett samhälle. Likaså är det i organisationer. Organisationer är ”minisamhällen” och 
varje medarbetare har sina egna åsikter. Organisationernas kulturella mönster kan delas in i 
tre grupper. Några organisationer kan uppfattas som ett team som är sammanhållen och agerar 
som en familj. En annan kan uppfattas som att de har ett stort självförtroende och tankar som 
”vi är bäst på vårt område och så ska det förbli” uppkommer. En tredje organisation kan vara 
uppdelad i mindre grupper som har olika åsikter och värderingar. Sådana organisationer kan 
ha svårigheter med att ta itu med problem som uppstår (Morgan 1999, s. 146). 

Konflikter finns i alla kulturer över hela världen. De uppstår så snart det uppkommer olika 
intressen som krockar med varandra. I organisationer där det finns olika åsikter om hur 
någonting ska göras uppstår omedelbart en konflikt. En reaktion på konflikter i företag brukar 
vara att de betraktas som dysfunktionella krafter vilka beror på negativa faktorer. Konflikter 
uppfattas som olyckliga tillstånd som under andra förutsättning inte skulle uppstå (Morgan 
1999, s. 188). 

Medarbetarskap

Begreppet medarbetarskap kan definieras som ”hur medarbetare hanterar relationen till sin 
arbetsgivare och till det egna arbetet” (Hällstén & Tengblad 2006, s. 10). Med det menas hur 
medarbetarna tar ansvar för sitt arbete, leder sig själva, drar gränser mellan privatliv och 
arbete samt hur förhållandet mellan en själv, en chef och andra medarbetare ser ut (Hällstén & 
Tengblad 2006, s. 10-11). 

Medarbetarskap kan delas in i fem olika kategorier, se figur 2. Det finns traditionellt 
medarbetarskap som innebär att chefer och arbetsledare ansvarar för allt. Medarbetarna får 
instruktioner av chefer och arbetsledare för vad och hur någonting ska göras. Medarbetarna i 
ett organisationsorienterat medarbetarskap har erhållit fastlagda riktlinjer och arbetsmetoder 
av organisationsledningen. Ett stort ansvar och befogenheter har givits till medarbetarna. Ett 
grupporienterat medarbetarskap har en relativt självständig arbetsgupp som tar ansvar för 
kvalitet, ekonomi och leveranssäkerhet. Ett gemensamt arbete görs för planering och 
upplägget för den egna verksamheten. I ett arbete där medarbetare har ett individuellt 
ansvarstagande och en yrkesutövning som de utövar självständigt kallas för individorienterat
medarbetarskap. Den sista kategorin av medarbetarskap är chefslöst medarbetarskap. Här 
saknas det en formell chef och därför har de en informell chef som har en mer administrativ 
roll i företaget (Hällstén & Tengblad 2006, s. 11). 
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Förtroende
Öppenhet

Gemenskap
Samarbete

Engagemang
Meningsfullhet

Ansvarstagande
initiativförmåga

Figur 2 Medarbetarskapstrappan
(Hällstén & Tengblad 2006, s. 64)

Ett myndigt medarbetarskap innebär ett stort värdesättande av relationer mellan chefer och 
medarbetare. De ska kunna stärka medarbetarnas förmågor och leda medarbetarna till att 
handla på ett ansvarsfullt sätt. Tillsammans ska chefer och medarbetare utveckla goda vanor 
och handlingsmönster (Hällstén & Tengblad 2006, s. 14). En figur som tydliggör sambanden i 
ett myndigt medarbetarskap presenteras i figur 3: 

Figur 3 Det myndiga medarbetarskapets delar
(Hällstén & Tengblad 2006, s. 15)

Organisatoriskt medarbetarskap

Grupporienterat medarbetarskap

Individorienterat medarbetarskap

Traditionellt medarbetarskap

Chefslöst medarbetarskap

Hög organisatorisk tillit

Hög förmåga till 
ansvarstagande
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Förtroende och öppenhet, som är en av figurens delar, står för att ett ömsesidigt förtroende 
skall finnas mellan medarbetarna och chefer, men likaså medarbetarna emellan. Det ska 
finnas en öppen och ärlig dialog mellan parterna om viktiga händelser på företaget. Skulle det 
uppkomma meningsskiljaktigheter ska de respekteras och parterna ska då tillsammans försöka 
hitta en god lösning för att lösa problemet. Ledningen i en organisation ska upprätthålla en 
öppen dialog med sina anställda och anstränga sig för att få deras förtroende (Hällstén & 
Tengblad 2006, s. 15-16). 

För att gemenskap och samarbete ska skapas i ett företag ska trivsel och tillhörighet upplevas 
av medarbetarna. Varje medarbetare ska ta del av sin arbetsbörda, men också hjälpa en annan 
medarbetare vid behov. Det ska därför kunna finnas ett gott samarbete mellan olika 
avdelningar och chefer i ett företag och respekt ska finnas till varandras kompetenser och 
kunskaper (Hällstén & Tengblad 2006, s. 16). 

Engagemang och meningsfullhet uppstår genom att medarbetarna känner att de gör ett 
meningsfullt arbete och att de känner sig som en viktig del av företaget. De ska också sträva 
efter att göra ett gott arbete i företaget. Arbetsgivare och chefer ska fokusera mycket på de 
anställda. De ska undersöka vad varje medarbetare upplever som meningsfullt och 
engagerande (Hällstén & Tengblad 2006, s. 16). 

Ansvarstagande och initiativförmåga uppkommer då medarbetarnas förmåga och vilja till 
eget ansvar undersöks och befogenheter ges därefter. Förutom befogenheterna som ges ska 
varje enskild medarbetare ha förmåga till att ta ansvar för det egna arbetet och resultatet av 
det. En initiativförmåga ska också finnas hos de anställda som med hjälp av det utvecklar 
verksamheten. Med tiden ska medarbetarna kunna balansera ansvar och initiativ med både 
psykiskt som fysiskt välbefinnande (Hällstén & Tengblad 2006, s. 16-17). 

Sammanfattningsvis försöker det myndiga medarbetarskapet skapa ett samarbete mellan 
chefer och medarbetare. Det är inte viktigt att söka finna vem det är som har en fel inställning 
och inte vill samarbeta, utan båda parterna ska anstränga sig för att samarbetet ska förbättras 
(Hällstén & Tengblad 2006, s. 17).

3.3 Sveriges historia

Statistiska Centralbyrån har gjort en kartläggning över hur utvecklingen av sysselsättningen i 
Sverige har förändrats genom åren. Diagram 1, nedanför, visar hur många sysselsatta personer 
i 1000-tal det fanns i Sverige mellan åren 1963 och 2007. Det går att utläsa att en ökning har 
skett från år 1963 till strax efter år 1988. Därefter sjönk kurvan och först efter ca 10 år började 
den stiga igen och år 2004 började kurvan stiga ännu mer.
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Diagram 1 Sysselsättning i Sverige i 1000-tal personer
(Egen konstruktion utifrån Statistiska Centralbyrån, 2008-06-30)

Sveriges arbetslöshet har varierat under det sista århundradet. På 1950- och 1960-talet var det 
i vissa regioner brist på yrkeskunnig arbetskraft, men i andra fanns det svårartad arbetslöshet. 
Det var främst storstadsregioner som behövde arbetskraft. Redan på 1970-talet inträdde en ny 
situation i Sverige. Arbetslösheten växte, och då framförallt ungdomsarbetslösheten. 
Arbetslösheten ökade också på 1980-talet. I Sverige tog det lång tid innan en synbar 
förändring skedde och arbetslösheten började minska på 1980-talet. Åren 1990-92 ändrade 
Sverige riktning vad gäller regeringens prioritering. Före åren 1990-92 prioriterade de att 
skapa en full sysselsättning medan de under de två åren började prioritera att bekämpa 
inflationen. Det medförde att landet drabbades av kraftig arbetslöshet, vilken kan jämföras 
med den som var efter andra världskriget. År 1995 uppgick arbetslösheten i genomsnitt till 7,7 
%. Orsaken till den höga arbetslösheten var på grund av den internationella lågkonjunkturen 
samt andra faktorer som nådde Sverige (Norborg 1993, s. 72-73). 
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Diagram 2 Månadslön i Sverige
(Statistiska Centralbyrån, 2008-06-30)

Diagram 2, ovanför, visar hur månadslönen för samtliga sektorer har utvecklats under år 1991 
till och med år 2006. Utifrån diagrammet går det att konstatera att det har skett en ökning 
inom samtliga sektorer. Utifrån Statistiska Centralbyråns diagram går det att utläsa att 
månadslönerna i genomsnitt har stigit från lite mindre än 15 000 sek till ca 25 000 sek. Det är 
en ökning med ca 67 % på 15 år. Lönerna har inte svajat något under åren utan snarare stadigt 
ökat. 

3.4 Bosnien och Hercegovinas historia

Bosnien och Hercegovina är ett land som var en av delstaterna i det forna Jugoslavien. Landet 
har ofta haft många spänningar och konflikter, vilka finns än idag. Under många år har det 
krigats och olika makter har styrt Bosnien och Hercegovina. Det har blivit utsatt för bland 
annat det osmanska riket och andra världskriget. Under det andra världskriget blev Bosnien 
och Hercegovina en del av Jugoslavien som var kommunistiskt. Under kort tid lyckades 
Bosnien och Hercegovina utvecklas ekonomiskt efter krigstiden. Det kommunistiska styret
upphörde i samband med när kriget i Bosnien och Hercegovina bröt ut (Svanberg & Söhrman 
1996, ss. 100-103, 109).

Kriget har, förutom den nationalistiska strukturen, även förändrat den ekonomiska strukturen. 
Först och främst har många kommuner förlorat många medarbetare, vilket har gjort att många 
företag har blivit tvungna att stänga ned verksamheten. Som en följd av kriget finns det idag 
många arbetslösa, vilka växer kontinuerligt, och därmed har en tillväxt på den kriminella 
sidan utfallit (Sero 2001, s. 230-231). 

Rätten till arbete som inkluderar rätt till LO:s medlemskap, social säkerhet, lagom normal 
livsstandard och rätten till hälsa är nästintill en skam i Bosnien och Hercegovina. År 2001 var 
det ett par hundra tusen registrerade arbetslösa, men det förväntas öka med 150 000 till
200 000 på grund av hur ekonomin utvecklas i landet. LO lyckas inte med att nå sina mål med 
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att värva fler medlemmar. I efterkrigstiden har lönerna sjunkit drastiskt vilket har bidragit till 
att människorna har det svårt med att överleva. Lagarna respekteras inte och det gör att en 
större del av de som inte är arbetslösa inte har socialförsäkring och därför har de ingen rätt till
att utnyttja socialhjälp. (Sero 2001, s. 245). 
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4 Empiri

I det här kapitlet presenteras den insamlade empiriska informationen. Informationen
insamlades vid tre olika företagsbesök. Företagsbesöken ägde rum den 28:e, 29:e och 30:e 
april 2008 på Nirbo d.o.o i Vinac, Bosnien och Hercegovina, och den 13:e maj 2008 på 
Länghemskök AB i Länghem, Sverige. Sammanlagt har 11 intervjuer gjorts, varav fem på 
Länghemskök AB i Sverige och sex på Nirbo d.o.o i Bosnien och Hercegovina. 
Respondenterna består av ägare för varje företag, anställda i produktionsavdelningen samt 
Nirbo d.o.o:s VD. Resultatet av intervjuerna har fördelats på respektive företag. En 
presentation av dagbok finns för besöket i det bosniska företaget.

4.1 Intervjurespondenter för Nirbo d.o.o

Respondenterna för Nirbo d.o.o består av sex personer. En intervju har gjorts med Nisvet 
Rahmanovic som är ägare för företaget. Intervjun gjordes den 30:e april 2008. Samma dag 
gjordes intervjuer även med Esad Becirovic, Kudin Prokosak samt Sanela Prokosak. Sanela 
Prokosak är företagets VD. Respondenterna från produktionen är Esad, Kudin, Jasmin 
Rahmanovic och Esmir Duvnjak. Intervjuerna med Jasmin och Esmir har ägt rum den 29:e 
april. Esmir är idag produktionschef och arbetar fortfarande i produktionen. Frågeformulär
som har använts vid intervjuerna kan hittas under bilagor. 

4.1.1 Nirbo d.o.o

Den ensamma ägaren för det bosniska företaget, Nisvet Rahmanovic, berättar att hans företag 
har en omsättning på ca 5 miljoner kronor per år. Vinstmarginalen i företaget ligger på 15 % 
och de har inga skulder. Som en stolt ägare berättar han vidare att han besöker företaget 
ungefär en gång per månad. Även om han bor i Sverige är företaget bosniskägt. Anledningen 
till varför han öppnade det i Bosnien och Hercegovina är för att det är billigare att tillverka 
där än i Sverige. Han säger också att Sverige är ett stabilt land och därför är det bra att skapa 
en kommunikation mellan de två länderna. Med det sagt menar han att affärsidén för Nirbo 
d.o.o är ”att skapa en kommunikation mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina samt att 
skapa kvalitetsvaror till ett lägre pris”.

Med de anställda kommer Nisvet mycket bra överens. En av orsakerna till det är för att han 
har ”handplockat” dem själv. Alla hans anställda är han bekant med sedan tidigare. Det gör att 
de anställda är väldigt viktiga för honom. Han är medveten om att de är ersättbara, men tycker 
ändå inte att hans anställda kan ersättas av andra. Han menar att de han har ”handplockat” 
själv är de bästa för företaget, då de känner varandra väldigt bra och kan prata med varandra 
om i princip allt. En annan orsak för att de kommer bra överens, menar Nisvet, är för att han 
betalar ut deras lön i tid samt betalar ägar- och socialavgiften. 

Regler som de anställda måste följa under arbetstid är, enligt Nisvet, att de ska vara starkt 
disciplinerade och att de anställda ska veta vad deras uppgift i företaget går ut på. De ska 
också vara fullt ansvariga för det arbete som de har gjort. En annan regel som de har är ett 
roterande schema gällande städning av kök och toalett. Han berättar att varje anställd i 
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produktionen har sin vecka då de städar de nämnda utrymmen. Om ett bra arbete har utförts 
sätts ett plustecken på en lista som symboliserar att arbetet har gjorts ordentligt och ett 
minustecken då det förekommit slarv med städningen. Det är VD:n som kontrollerar att ett 
bra arbete har gjorts. På Nirbo har aldrig någon anställd sagts upp, det har däremot tillkommit 
flera medarbetare. Det krävs mycket för att en anställd ska bli uppsagd, menar Nisvet. 
Personen i fråga ska då ha varit odisciplinerad och okorrekt mot arbetet och de övriga 
medarbetarna, men anser att han först skulle komma med en varning innan uppsägningen. En 
annan händelse som skulle få en anställd att sägas upp är om de behandlar honom eller någon 
annan på ett okorrekt sätt. 

Ägaren är väldigt glad över att kunna berätta att de har en marginal på 0,1 % i reklamation. 
Han menar att de anställdas idéer alltid är välkomna och berättar att de nyligen bestämde att 
de ska genomföra en av deras idéer. Idén som de hade innefattade en förändring av en maskin. 
Konflikter uppstår inte i företaget, menar Nisvet, för att de diskuterar och pratar igenom 
allting. Han menar också att allas förslag till förbättringar är välkomna. De anställda som 
dagligen är i företaget har lite skilda tankar om konflikterna i företaget. Några anser, liksom 
Nisvet, att de aldrig har konflikter i företaget medan andra säger att de har det, men att de inte 
är några djupa konflikter. Enligt Jasmin Rahmanovic handlar det oftast om skilda tankar. Vid 
ett tillfälle var de tvungna att vända sig till VD:n för att undvika djupare konflikter. VD:n för 
Nirbo säger att de vid konflikter har ett möte där hon leder det och att alla konflikter som 
finns i företaget löses samtidigt.

I företaget råder en bra kommunikation, då de anställda är nöjda med varandra. Enligt Jasmin 
hittar de alltid något gemensamt de kan prata om. De känner varandra sedan tidigare, vilket 
har gjort att de kan prata om det mesta. Det medarbetarna stör sig på är hur deras tankesätt 
skiljer sig åt. Däremot anser VD:n att de anställda inte lyssnar ibland. Hon skulle vilja att de 
beter sig på ett annorlunda sätt. Istället för att de vid ett senare tillfälle gör det hon vill att de 
ska göra vill hon att de ska förstå att det hon säger är viktigt. Hon vill inte att de ska vara 
likgiltiga vid vissa tillfällen. Samtliga respondenter är överens om att de känner sig välkomna 
när de knackar på någon chefs dörr. 

De anställda var överens om att de oftast brukar prata om arbetet under arbetstid. Med tanke 
på att de har växt upp tillsammans och genomlevt ett krig samtidigt brukar de prata om det. 
De brukar inte prata om privata saker utan de brukar skoja med varandra, dock känner de sig 
trygga i att kunna säga till när någon går till överdrift, anser Jasmin. Mer privata saker brukar 
de prata med dem de är mer bekanta med. Enligt Kudin beror det på vad det finns för 
problem. Enligt Esad pratas det mycket om arbetet. Han menar att de kan prata om arbetet 
även efter arbetstid. Samtliga respondenter har påpekat att de inte kommer ihåg när någon 
fyller år, men att den som fyller år eller firar någonting oftast brukar bjuda på en kaka.

Även om några känner varandra mer än vad andra gör har det inte bildats några grupperingar. 
Enligt Jasmin kan det förekomma små grupperingar då en privat sak ska tas upp med en 
bekant som de andra inte har någonting med att göra. I övrigt menar han att de brukar sitta 
tillsammans allihop vid raster. Han säger också att han försöker att vara en likvärdig kollega 
mot alla. Han påpekar dock att det finns de som röker och att det därmed blir en liten 
gruppering för att de som röker måste gå ut för att röka. En av Jasmins medarbetare, Esmir,
menar att han tar mer kontakt med dem som kan mer än med dem som kan, enligt honom, lite 
mindre och därmed grupperar sig.
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Särbehandling förekommer inte inom arbetet. De är alla överens om att medarbetarna inte ska 
börja bete sig annorlunda mot en, eftersom de tycker att det skulle skapa konflikter och skada 
produktionen. Kudin menar att hans medarbetare ska bete sig mot honom så som han 
förtjänar. Alla fyra respondenter från produktionen säger att de behandlar andra människor 
likartat hemma som på arbetet. Kudin anser att han mer kan vara sig själv när han är med 
familjen men att han behandlar alla människor likartat. Jasmin säger att han beter sig likadant 
mot alla på grund av att han tycker om människor och det sociala livet. 

Tävlingsandan inom företaget försöker några av de anställda att undvika, men lyckas ändå vid 
vissa tillfällen att tävla med övriga medarbetare. Esmir berättar att han före omplaceringen
brukade tävla för att sedan kunna gå runt och stoltsera med det, men gör inte det idag då han 
nu är produktionschef. 

Alla anställda vid Nirbo d.o.o, utifrån den gjorda undersökningen, trivs på arbetet. Det som 
Esad inte trivs med på arbetet är när det blir stressigt och det finns mycket jobb. Esmir, 
däremot, trivs mindre bra med när det finns anställda som inte gör som de ska eller när de 
skapar problem i produktionen. 

På företaget har de utomhus ett rum där de kan grilla och festa tillsammans. Rummet har 
byggts speciellt för att användas vid sådana tillfällen. Det ligger intill företagslokalen. Enligt 
Nisvet brukar de anordna mindre fester för dem själva några gånger per år. I övrigt brukar de 
tillsammans dricka kaffe på morgonen och efter arbetstid tar de en öl på något café. Enlig 
Esmir brukar några av dem också spela lotto tillsammans. De anställda kommer från två olika 
ställen i Bosnien och Hercegovina och därför brukar de inte gå ut tillsammans utan 
gruppering sker beroende på var de bor, menar Esad. 

När Nisvet är på företaget har de möte dagligen. Möten är korta och de går igenom vad som 
har gjorts och vad som ska göras. Det är viktigt att en genomgång av det förekommer då de 
har ett antal som de ska ha gjort per dag. Ordern styr antalet som ska göras och därför har de
planeringsmöten månadsvis. Diskussioner förs på möten för att samtliga åsikter ska tas i 
beaktande, menar Nisvet. När Nisvet inte är där brukar de har möten två till tre gånger per 
vecka. Enligt Esmir löses problem som finns i företaget i form av diskussioner där förslag till 
förbättringar och lösningar sker. Ämnen de brukar prata om är arbetsrelaterat så som 
medarbetarskap och produktion, berättar Jasmin. 

Jasmin anser inte att de anställda ska ändra sitt beteende. Däremot tycker de andra tre från 
produktionen att de borde göra det. Anledningen till det är för att företaget skulle, enligt dem, 
gå bättre. Kudin tycker att alla borde göra sitt arbete. Han säger att de gör det idag också, men 
anser att de kan göra det ännu bättre. Han menar också att de flesta medarbetare borde ändra 
på sitt tankesätt och hålla med de andra lite oftare och att det då skulle göra att arbetet går 
bättre. Även Esad tycker som Kudin, deras medarbetare ska ändra deras värderingar och 
åsikter. Det finns sådana medarbetare som tappar exempelvis pennor och övrigt material som 
är företagets, men det finns även sådana medarbetare som sparar på allting, enligt Esmir. Han 
tycker att medarbetarna inte ska vara sådana utan att allt ska användas så mycket det behövs 
och att material inte ska slängas i onödan. Enligt Esmir, är det ofta orsaken till varför 
konflikter uppstår. 

Tre av de fyra respondenterna är överens om att hälsan går före arbetet. Det är bara Esmir 
som anser att det är ett arbete som måste göras och därför tänker han lite mindre på sin hälsa. 
Emellertid skyddar sig alla när de exempelvis lackerar eller när de har ont någonstans. Som 
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skydd ingår även arbetskläder då skorna är ett skydd mot om de skulle tappa någonting på 
fötterna, berättar Esmir. 

Det finns flera regler som de anställda måste anpassa sig efter. Vad och hur mycket som ska 
göras och vilka arbetstider de har är några av reglerna, menar Esmir. Andra regler 
förekommer också, och däribland att de ska ha gjort det som ska göras, berättar Jasmin. Enligt 
Kudin ska arbetet fattas seriöst och att de ska städa köket och toaletten är regler som de har i 
företaget. 

De anställda är inte fullt medvetna av hur Nirbo.s affärsidé lyder, de snarare gissade sig fram. 
Esmir definierade affärsidén enligt följande: ”att öppna ett företag i Bosnien och 
Hercegovina för att sedan föra vidare varorna till Sverige”. 

Många av de anställda anser att det är viktigt för dem att det går bra för företaget. En av 
respondenterna från produktionen i företaget Nirbo d.o.o menar att det är viktigt med 
anledning av att de får löneökning, semester, bättre harmoni och än mer säkerhet. Jasmin
påpekar även att ingen av de anställda hittills har sagts upp och att de började företaget med 
tre anställda, där han var en av dem, och har ökat till tio anställda i produktionen idag. Esmir
menar att det betyder mycket för honom att det går bra för företaget för att annars skulle han 
vara tvungen att leta efter ett nytt arbete, vilket är svårt att hitta i Bosnien och Hercegovina, 
enligt honom. 

Respondenterna är överens om att företaget skulle gå lika bra utan dem. Jasmins anledning till 
varför det skulle gå lika bra utan honom är för att de roterar och att alla kan de arbeten som 
finns lika bra. Han menar också att han skulle kunna bytas ut, men att hans styrka inte skulle 
kunna ersättas. Esmir menar att han har stor betydelse för företaget, men tycker ändå att han 
är ersättbar.

Jasmin och Esmir anser att det är företaget som får mest fördel av det att de arbetar där, 
medan Esad och Kudin tycker att det är de som får mest fördel utav det. Jasmin säger att 
företaget får det för att de då kan betala sina räkningar och sedan kan arbetaren få sin del. 
Arbetaren får då säkerhet, både finansiell och arbetstrygghet, samt lön där arbetsgivaravgiften 
och socialavgiften betalas. Esmir menar att det är han som arbetar för företaget och inte 
företaget för honom. Han får självsäkerhet i arbetet, han kan växa inom företaget och som sist 
får han lön. Kudin menar att företaget får poäng för ett gott arbete, men att det är han som får 
mest fördel. Slutligen berättar Esad att det är han och hans familj som får mest utav det att 
han arbetar på det här företaget. Han menar att han får en ekonomisk trygghet och kan betala 
sina räkningar, men även att han lär sig av andra i företaget. 

Nisvet skulle vilja att de anställda tar mer ansvar och att ett större lagarbete uppstår mellan 
dem. Han skulle även vilja att hans anställda kan säga till sina medarbetare när de ser att 
någon gör någonting fel. Kudin skulle vilja att det fanns mer arbete. Han är inte rädd för att 
förmedla vidare sin idé till cheferna om han tror på den. Enligt honom kommunicerar de 
anställda med cheferna för att göra företaget bättre. Jasmin skulle vilja att idéer om hur arbetet 
ska kunna göras lättare, snabbare och enklare tas i beaktande. Han skulle också vilja att han 
och hans medarbetare skulle kunna säga till varandra hur, vad och varför någonting ska göras 
på ett speciellt sätt. Mycket kritik kan uppstå, men han menar att det är förståeligt på grund av 
att det ibland kan bli svårt. 
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4.1.2 Dagbok från företagsbesöket på Nirbo d.o.o

Dag 1 08-04-28

Idag kom jag till företaget vi 10-tiden för att jag inte hade bestämt med ägaren vilken tid jag 
skulle komma. När jag kom dit var ägaren och cheferna tvungna att åka till två möten, vilket 
gjorde att de inte kunde hjälpa mig med någonting. De kunde heller inte lämna mig ensam 
med alla arbetare. För att inte ha kommit dit i onödan visade inköpschefen, Maja Budac, mig 
runt i företaget. Företagslokalen var inte stor, men ändå kändes den väldigt stor jämfört med 
hur många det var som arbetade där. De hade ett rum för produktion, ett lackeringsrum och ett 
avskilt område för lager. Jag märkte också att det bara var män som arbetade i produktionen. 
De enda kvinnliga arbetarna som arbetade i det här företaget var inköpschefen och VD:n som 
höll i ekonomin och allt annat. Ett väldigt ansvarsfullt arbete hade hon kändes det som. 

Av inköpschefen fick jag reda på att varje arbetare i produktionen får arbetskläder, vilket 
gjorde att de i stort sett såg likadana ut. Jag kunde inte märka om det var någon klasskillnad 
eller något liknande. Min första fråga var om de arbetar efter visst antal per dag. Hon svarade
att de inte var tvungna att uppnå ett mål för dagen, men att de var ordern som styrde antalet
och att de ibland när de har en leverans arbetar övertid men att de får sluta lite tidigare någon 
annan gång för att det ska jämna ut sig. Jag frågade också om de får ut sin lön i tid och om de 
är försäkrade. Hon svarade att lönen alltid kommer i tid, att den aldrig är sen, och att alla är 
försäkrade. Hon nämnde också att de roterar i produktionen för att alla ska kunna varje 
arbetsplats om någon skulle bli sjuk för att de lättare ska kunna ersätta honom.

Dag 2 08-04-29

Idag pratade jag med två anställda. Ingen utav dem har varit utomlands och arbetat där, utan 
båda har bara arbetat i Bosnien. Den ena, som är ägarens brorson, var mer öppen och jag 
märkte att han ville hjälpa mig. Den andra, som är produktionschef, var lite mer reserverad 
och ville inte alltid svara på mina frågor. 

På morgonen när jag kom till företaget var jag med på ett möte mellan ägaren, VD:n, 
inköpschefen och en leverantör. Jag var inte med länge, men ändå tillräckligt länge för att 
märka att det inte är så lätt att övertyga en leverantör i Bosnien och Hercegovina om att man 
behöver en sorts planka och att be honom tillverka den var nästintill omöjligt.

Jag var med på rasten. Under den tiden skojade medarbetarna från produktionen med varandra 
och många gick ut för att röka. De pratade om privata saker. Jag ställde mig lite utanför och 
antecknade samtidigt vad de pratade om. Det fungerade väldigt bra då jag skrev på svenska 
och ingen utav dem förstod vad jag skrev. Jag märkte att de får kaffe gratis och de bjöd mig 
på en kaka som de hade i hyllan, förmodligen gratis det också. De åt och pratade. De pratade 
för det mesta om jobbet. De sa till produktionschefen vad han behöver undersöka och rätta 
till. De pratade även vid ett tillfälle om hur de skulle kunna göra en sak bättre eller lättare, 
vilket tyder på att de vill att det ska gå bättre för företaget. 

När rasten var slut skyndade sig alla till arbetet igen. Tre stycken tog det lite mer lugnt än de 
andra och en stannade kvar efter allihop. Den som stannade kvar städade lite i köket och 
diskade rent det som behövdes diskas. Han moppade golvet och torkade diskbänken. När han 
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hade gått såg jag att de hade en lista på dörren till köket. På listan fanns det maj månad, namn, 
spalt för kök och spalt för WC samt plustecken i några av de här spalterna. Jag förstod inte 
vad listan gick ut på och har därför tänkt fråga om den imorgon. Förmodligen var det hans 
vecka att städa. 

Dag 3 08-04-30

Idag intervjuade jag två medarbetare från produktionen, ägaren samt VD:n. Jag märkte att 
berättelserna inte stämmer överens. Förmodligen för att alla är olika insatta i respektive sak. 
Idag frågade jag ut två arbetare som har varit utomlands och som har arbetat där. De två 
respondenterna är Esad och Kudin. Det fick jag reda på av ägaren. Jag märkte att deras svar 
skilde sig från respondenterna igår. Idag svarade respondenterna att det är de som får mest 
fördel av det att de arbetar i företaget. När jag var klar med intervjuerna stannade han som har 
varit i Sverige och gjorde rent i köket, och jag passade på att fråga om hans tankesätt har 
förändrats efter att han har varit i Sverige. Då svarade han 360 grader. Jag frågade hurdå? Han 
sa att han inte tänker som han gjorde. Han ser på saker och ting på ett annorlunda sätt. 

Efter varje intervju märkte jag att ägaren har handplockat arbetarna. De flesta kände varandra. 
De var antingen släkt eller barndomsvänner. 

När jag kom i morse hade ägaren ett möte med de anställda. De var samlade i en ring och 
diskuterade planeringen för dagen, men de tog även upp frågor kring arbetet för att lösa dem 
innan arbetet sattes igång. 

4.2 Intervjurespondenter för Länghemskök AB

På Länghemskök AB har fem intervjuer gjorts. Samtliga intervjuer gjordes den 13:e maj 
2008. En intervju har gjorts med Torbjörn Engström. Torbjörn Engström är en av de tre 
delägarna i företaget. Vidare har intervjuer gjorts med respondenter som är medarbetare i 
produktionen. Respondenterna heter Peter Qvist, Marita Arola samt Åke Karlsson. En intervju 
har gjorts med Mats Höglund. Mats har arbetat i produktionen i flera år, men har idag en 
annan tjänst i företaget. Frågeformulär som har använts för intervjuerna kan hittas under 
bilagor. 

4.2.1 Länghemskök AB

Länghemskök AB är ett företag som har tre delägare, varav Torbjörn Engström är en av dem. 
Företaget har en omsättning på 31 miljoner SEK per år och har idag 22 anställda. De har en 
väldigt låg personalomsättning på grund av att de inte säger upp några anställda eller att 
anställda säger upp sig själva. Företaget har endast haft en nedgång under de verksamma åren 
och har då blivit tvunget att säga upp en anställd. Deras anställda har mestadels varit anställda 
där en längre tid, upp mot 20- 30 år för några. Deras vinstmarginal ligger på ca 10 % och de 
har en soliditet på ca 50 %. Företagets affärsidé lyder enligt följande: ”att tillverka 
köksinredning i god kvalité till priser som attraherar människor”, berättar Torbjörn. 

Företagets anställda är väldigt viktiga för dem och det på grund av en speciell anledning. 
Enligt Torbjörn tar det ett tag för en nyanställd att lära sig en arbetsuppgift. Han menar att de 
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inte har tid med att lära upp en ny anställd. Han säger också att kunskapen i små företag är 
viktig och därför anser han att de anställda som redan besitter en kunskap är viktiga resurser. 
De anställda känner han i stort sett sedan tidigare. Det är någon enstaka som har sökt själv till 
arbetet, de andra har blivit anställda genom bekanta och liknande. De anställda och Torbjörn 
kommer bra överens. De äter tillsammans på rasterna och pratar med varandra. En regel som 
de anställda måste följa oavsett hur bekanta de är med honom är att arbetstiderna alltid måste 
följas.

Torbjörn anser inte att han vill bli behandlad på ett annorlunda sätt av hans anställda. Han 
skulle dessutom inte vilja ändra på någonting vad gäller de anställda. Enligt honom har de en 
bra relation och han menar att han kan ta emot kritik. Kritik som är riktad till honom kan vara 
av karaktären att han har gjort eller sagt någonting fel. Det uppkommer dock inte ofta kritik 
som är riktad till honom, berättar Torbjörn. 

Enligt Torbjörn har de i företaget inte ofta konflikter. Skulle det uppstå en konflikt tar de upp 
och pratar igenom det. I företaget har de aldrig haft möten för att lösa en konflikt, berättar 
Torbjörn. De anställda är i största allmänhet överens om att de inte brukar blanda in en tredje 
part, utan försöker lösa det genom att prata ut om det. Peter menar att varje konflikt måste 
kunna lösas och ska därför lösas. Inga djupa konflikter har förekommit och det brukar gå över 
efter ett tag. De har mycket eget ansvar i företaget och därför undviks det att gå till chefer för 
att lösa en konflikt, menar Marita. De anställda tycker att de blir behandlade på ett rättvist sätt 
och menar att de inte skulle vilja bli behandlade på något annorlunda sätt. En tävlingsanda 
förekommer inte i företaget utan de anställda fokuserar på att tillverka bra kök för att det ska 
gå bättre för företaget. Dock är det en anställd som har lite av en tävlingsanda inom sig. När 
han arbetade i produktionen tävlade han med sig själv. Idag arbetar han som säljare inom 
företaget, vilket har gjort att han har växt inom företaget, berättar Mats. De andra 
respondenterna har också fått nya uppgifter eller också hoppas de att de en dag kommer att 
växa inom företaget. 

Enligt Mats pratar de anställda om allt mellan himmel och jord, men undviker helt att prata 
om arbetet. De andra tre respondenterna från produktionen bekräftar det Mats säger. Åke 
Karlsson säger att de brukar prata om fotboll då det finns många som är fotbollsintresserade 
på företaget. De anställda kommer bra överens enligt respondenterna. Det finns några enstaka 
fall då några medarbetare inte kan komma överens med varandra, anser Åke. 

Vid födelsedagar brukar det bjudas på tårta, men det är på eget initiativ. Födelsedagar brukar 
glömmas, men om en kompis arbetar på företaget eller om någon på företaget fyller år nära 
inpå ens egen födelsedag glöms inte födelsedagen, berättar Marita. 

Respondenterna anser att de trivs på arbetsplatsen. Mats Höglund berättar att han har fått nya 
arbetsuppgifter sedan han har flyttat från produktionen till kontoren, men även mer förtroende 
av cheferna. I produktionen trivdes han också bra på grund av arbetskamraterna och för att 
han trivdes med det arbete som han hade då. Även de andra respondenterna trivs i företaget på 
grund av arbetskamraterna. Åke tycker att omväxlingar och att han får röra på sig gör att han 
trivs bra på sin arbetsplats. Marita är nöjd med hur arbetsupplägget ser ut. 

Anställda vid Länghemskök AB brukar bland annat åka go-cart, anordna fisketävlingar och 
bowla minst tre till fyra gånger per år. Det är på de anställdas egna initiativ och det är de 
anställda som tar hand om det, berättar Mats. Enligt Marita brukar det vara hon som oftast 
brukar organisera någonting sådant. 
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Peter är en person som behandlar alla på ett likartat sätt. Det gör även de andra tre 
respondenterna från produktionen. Mats tycker att han betedde sig mer vardagligt när han
arbetade i produktionen. Anledning till det är för att han nu har bytt arbete som ses som ett 
mer seriösare arbete än hans tidigare. Respondenterna tycker inte att det är jobbigt att vända 
sig till en chef och fråga om hjälp. De känner sig alltid välkomna och tycker att de kan vända 
sig till cheferna i vilken situation de än befinner sig i. 

En viss gruppering har bildats på Länghemskök AB. Platserna inomhus är redan bestämda av 
de anställda själva och samma plats vid matbordet väljs alltid. Ingen går och sätter sig vid 
någon annans sittplats. När de sitter utomhus brukar de sätta sig vid olika bord. Ingen speciell 
placering förekommer där, menar Marita. En annan gruppering som sker vid rasterna är att det 
finns en grupp medarbetare som spelar kort vid ett bord. Alla är dock välkomna att sätta sig 
vid bordet och spela med dem eller för att kanske bara sitta med dem, berättar Peter. 

Samtliga respondenter är oense om hur ofta de har möte. Några menar att de har möte varje 
halvår, andra varje kvartal och beroende från period till period. De är dock till stor del överens 
om vad de går igenom på dem. Enligt Torbjörn går de igenom orderläget, bonusprogram eller 
också har de små möten om specifika äranden som exempelvis gällande en maskin. Mats 
berättar att det är Torbjörn som tar hand om möten. De andra medarbetarna brukar säga vad 
de tycker och tänker, men det finns ändå några som inte vågar säga vad de tycker och tänker. 
Enligt Marita är det några som därför går fram till någon som inte är rädd för att prata framför 
andra och försöker få den att vidare förmedla idén. 

Marita tycker att arbetsuppgifterna i produktionen är orienterade till endast en arbetsuppgift. 
Hon tycker att de skulle kunna börja med att rotera för att de ska lära sig andras arbete. Enligt 
henne är produktionen väldigt sårbar, eftersom de inte kan varandras arbete. Skulle de lära sig 
varandras arbete skulle de då kunna hjälpas åt mer än vad de kan idag. Även Peter tycker att 
arbetssättet bör förbättras i produktionen. Han menar att produktionen haltar om någon inte är 
där. Liksom Marita tycker Peter att de bör ha lite varierande uppgifter för att lära sig 
varandras arbete. Enligt honom tar det tid att lära upp någon ny vid en maskin och därför är 
det bättre att de anställda som redan arbetar där prövar på så mycket som möjligt och breddar 
sin kunskap. 

De anställda får arbetskläder från företaget varje år, eller när ett behov av det finns. Regler för 
hur de ska klä sig finns inte, men däremot bör skorna alltid användas. Andra regler som 
företaget, enligt Marita, har är att vid sågning ska ett visst sätt att stå på användas. Peter 
antyder att på 11-rasten, som de dagligen har, får de anställda inte lämna företaget. Anledning 
till det är för att den är betald. Ännu en regel som Peter nämnde är att de som har truckkörkort 
endast får köra truckarna. Mats menar att allmän hyfs ska förekomma och att det är väldigt 
viktigt att komma i tid till arbetet. Åke nämner också arbetstiderna och att de måste arbeta när 
de befinner sig i företaget. 

Gissningar uppkom när affärsidén skulle definieras av de anställda. Definitioner så som ”att 
tillverka en bra produkt hela vägen”, ”göra bra kvalitet på köksinredningen och att vara bäst 
i Sverige” och ”mer kvalitet än kvantitativt” gav respondenterna. Ingen av dem var säker på 
hur den lyder. Det som de var överens om var att de ska tillverka kvalitetsvaror. 

Samtliga respondenter från produktionen är överens om att de är viktiga för företaget. Åke 
menar att det finns uppgifter som bara han kan göra, vilket innebär att han är en viktig del av 
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företaget. Peter berättar att det skulle skapa problem för företaget om han stannade hemma. 
Han menar att om han skulle vara borta i 14 dagar skulle det stå stilla i produktionen. Marita 
säger att hon är ersättbar, men att det märks när hon inte är på arbetet och att det skulle ta lång 
tid för en nyanställd att lära hennes arbetsuppgifter.

Om det går bra för företaget får de anställda bonus. De har ett bonussystem som höjs 
allteftersom företaget går bättre. En trygghet skapas också när det går bra för företaget, 
berättar Mats. Utöver lön och bonus kan de anställda också låna saker av företaget, lasta av 
privata saker med truck på företagets mark istället för att göra det hemma, berättar Peter.
Enligt Åke fick de förr i tiden resor vid jubileum, men det har inte förekommit på senare tid. 
De anser inte att det enbart är ägaren som får fördel av att det går bra för företaget. För de 
anställda är det viktigt att det går bra för företaget för att de vill arbeta kvar på företaget då de 
alla bor i Länghem. Att slippa pendla är en stor fördel för Marita. Det är, enligt Åke, inte 
roligt att arbeta på ett företag som har ekonomiska problem. Mats och Peter vill arbeta kvar på 
företaget och menar att en trygghet skapas när det går bra för företaget. 

Respondenterna tänker på sin hälsa, dock några mer än andra. De känner att de kan fråga om 
hjälp när de behöver det och de försöker använda ergonomiska ställningar när de arbetar. En 
jämn fart hålls och de undviker att stressa upp sig i arbetet.

Peter och Marita tycker att avdelningarna ska hjälpas åt så mycket som möjligt med att stötta 
varandra i arbetsuppgifterna. Ett önskemål om rotation kom från Maritas sida, men hon är 
medveten om att det inte skulle kunna fungera med alla moment. Åke och Mats ger förslag till 
att bygga ut lagerutrymmet. Mats menar att de ibland har problem med att hålla 
leveranstiderna och att orsaken till det är för att de är trångbebodda. De styr produktionen 
utifrån veckans order och därför behöver de bygga ut. Enligt Mats kräver små problem stora 
lösningar och är inte genomförbara vid alla tillfällen.



- 34 -

5 Analys

Nedan görs först en jämförelse mellan Nirbo och Länghemskök. Vid jämförelsen av de två 
företagen ska skillnader och likheter identifieras för att uppsatsens frågor lättare ska kunna 
besvaras. Därefter följer en analys av företagen och den teoretiska referensramen.

5.1 Jämförelse mellan de två företagen

Utifrån det insamlade empiriska materialet har många likheter funnits, men även några 
olikheter har identifierats i de två företagen. Det som skiljer de två företagen åt är naturligtvis 
att de är lokaliserade i två olika länder. Länghemskök AB är lokaliserat i Sverige och Nirbo 
d.o.o är lokaliserat i Bosnien och Hercegovina. Att Länghemskök har tre delägare och Nirbo 
har en ägare är också en sak som skiljer de två företagen åt. På Länghemskök finns det 
medarbetare i produktionen av båda könen medan det i Nirbo enbart finns manliga 
medarbetare i produktionen. Det har kunnat uppmärksammas genom att intervjuer har gjorts 
med både kvinnliga och manliga respondenter vid intervjubesöket på Länghemskök. En 
observation har gjorts vid dagbokskrivandet under företagsbesöket på Nirbo att ingen kvinnlig 
medarbetare finns i produktionen. Länghemskök har en omsättning på 31 MSEK medan 
Nirbo har en omsättning på fem MSEK per år. Däremot har Nirbo en högre vinstmarginal än 
Länghemskök. Nirbo:s vinstmarginal ligger på 15 % medan Länghemskök:s ligger på 10 %. 
Företagens affärsidé skiljer sig inte så mycket åt. Båda företagen vill tillverka varor med god 
kvalitet. Det som skiljer affärsidéerna åt är att Nirbo vill skapa en kommunikation mellan 
Sverige och Bosnien och Hercegovina. Nästa inga anställda har sagts upp på något av 
företagen. Den enda anställda på de två företagen som har sagts upp är en anställd vid 
Länghemskök och det på grund av att de då hade en svår period i företaget. För att en anställd 
ska bli uppsagd vid Nirbo d.o.o ska den ha varit odisciplinerad och okorrekt gentemot arbetet 
och de övriga medarbetarna. Skulle en anställd behandla Nisvet Rahmanovic eller någon 
annan i företaget på ett okorrekt sätt skulle den även då få en uppsägning. 

För båda ägarna är de nuvarande anställda viktiga medarbetare. De skulle inte vilja byta ut 
några medarbetare utan vill ha kvar dem och ser dem som en viktig resurs i företaget. Den 
kunskap de besitter är väldigt viktig speciellt för Länghemskök då de inte har ett roterande 
schema utan varje medarbetare har en arbetsuppgift. Nirbo har däremot ett roterande schema
och det har bestyrkts både av inköpschefen samt respondenterna från produktionen. Att 
Länghemskök inte har ett roterande schema gör att de är mer sårbara än vad Nirbo är. Peter, 
på Länghemskök, berättade att produktionen skulle stanna om han skulle vara frånvarande i 
14 dagar. Det skulle inte kunna inträffa på Nirbo då alla medarbetare kan alla arbetsuppgifter i 
företaget. Det som skulle inträffa på Nirbo är att det skulle gå lite långsammare om en 
medarbetare skulle vara frånvarande, men det skulle däremot inte stanna helt. Torbjörn 
Engström berättade att det skulle ta mycket tid att lära upp en nyanställd en arbetsuppgift, 
vilket enligt honom är en stor anledning till varför han vill ha kvar sina anställda. 
Medarbetarna i båda företagen anser att de är ersättbara. Skillnaden i deras tycke är att 
respondenterna från produktionen vid Länghemskök tycker att det skulle märkas i 
produktionen om de inte skulle vara en del av den. Det skulle inte flyta på som det gör idag. 
Respondenter från produktionen vid Nirbo tycker att företaget skulle fortsätta lika bra utan 
dem. Anledningen till varför det skulle gå bra utan dem är för att de roterar mellan 
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arbetsplatserna och alla medarbetare kan en arbetsplats lika bra och därför blir det ingen större 
skillnad om någon skulle ersättas. 

I de båda företagen känner de anställda varandra väl. I Nirbo är de flesta släkt med varandra 
eller också känner de varandra sedan barndomen, menar Jasmin Rahmanovic. Enligt Torbjörn 
Engström har Länghemskök en liknande situation. Här är det inte så mycket släkt som i 
Nirbo, men de är grannar eller bekanta sedan tidigare med någon i företaget. På Länghemskök 
äter alla tillsammans på rasterna, enligt Torbjörn Engström. På Nirbo äter de anställda i 
produktionen tillsammans, men ingen kännedom om VD:n och inköpschefen äter med dem 
finns. Utifrån det Nisvet Rahmanovic har sagt, vad gäller hur ofta han besöker företaget, går 
det att anta att han inte äter med sina anställda då han inte befinner sig i samma land som 
dem. 

Medarbetarna och cheferna har en bra kommunikation i båda företagen. I inget av företagen 
drar sig medarbetarna bort från att fråga cheferna då de behöver hjälp eller har någonting de 
behöver diskutera med dem. En orsak till varför Nisvets anställda och han kommer bra 
överens är för att han betalar ägar- och socialavgiften, menar han. Bland de anställda i Nirbo 
råder det också en bra kommunikation. De kan alltid hitta något gemensamt att prata om. Det 
som inte fungerar så bra är att VD:n inte får sin vilja igenom vid alla tillfällen. Hon anser att 
de inte alltid lyssnar på vad hon säger till dem. På Länghemskök trivs de anställda på arbetet 
på grund av arbetskamraterna, men även för att de kan röra på sig och att det finns 
omväxlingar i arbetet. På Nirbo trivs de anställda förutom när det blir för stressigt på arbetet 
och när det finns anställda som inte gör som de ska, vilket i vissa fall kan skapa problem i 
produktionen. De anställda på Nirbo kan kommunicera med sina medarbetare och de trivs 
mindre bra när det finns medarbetare som missuppfattar sina arbetsuppgifter. Däremot trivs 
alla anställda vid Länghemskök på arbetet på grund av deras arbetskamrater. Det framgick 
aldrig vad de trivs mindre bra med på företaget. 

En tävlingsanda finns hos några av respondenterna i båda företagen. De tävlingar som de 
respondenter använder sig av är att de tävlar med sig själva för att sedan stoltsera med det
eller att enbart tävla med sig själv för att fördriva tiden. Respondenterna i det svenska 
företaget tänker dock mer på sin hälsa än vad respondenterna i det bosniska företaget gör. 
Skillnaden mellan de två företagens medarbetare är att de vid Länghemskök försöker använda 
en jämn fart och stressar inte i arbetet, medan respondenterna vid Nirbo försöker skydda sig i 
arbetet med hjälp av skor och skydd vid lackering. Respondenterna i de båda företagen tänker 
dock på hälsan på ett eller annat sätt. 

Respondenterna från båda företagen var bestämda med att klargöra att de inte ofta har 
konflikter i företaget. Däremot var det en respondent från Nirbo som berättade att de hade en 
konflikt i företaget och att de var tvungna att ta kontakt med VD:n för att kunna lösa den. 
Även VD:n, Sanela Prokosak, berättade att de vid konflikter har möten för att lösa dem och 
för att förhindra att det ska bli en djupare konflikt. Vid Nirbo var respondenterna överens om 
att de hade möten ett par gånger i månaden, om inte flera dagar i veckan när Nisvet 
Rahmanovic är i företaget. Under mitt företagsbesök kunde jag observera att de hade möten 
när jag kom till företaget. Om Nisvet Rahmanovic inte hade möten med medarbetarna i 
produktionen då hade han möten med VD:n och inköpschefen. När de har möten tar de upp 
vad som ska göras och om medarbetarna har någonting annat de vill ta upp med hela gruppen. 
Länghemskök:s respondenter berättade att de inte har möten för att lösa en konflikt. De 
försöker istället prata ut om det. Hur ofta de har möten på Länghemskök var respondenterna
oense om. Några menade att de hade möte per kvartal, andra menade att de har möten varje
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halvår och så vidare. Hur ofta de har möten kan inte avgöras. En gissning kan vara att de har 
bestämda möten där de går igenom bonusprogram och löner, men att de mindre möten 
kommer beroende på när det finns behov av det. Trots att de inte är överens om hur ofta de 
har möten är de överens om vad de går igenom på dem och det är orderläget, bonusprogram 
med mera. På Länghemskök är det Torbjörn Engström som leder möten, medan det är Sanela 
Prokosak som leder möten på Nirbo. På båda företagen känner medarbetarna att de kan säga 
vad de tycker och tänker. 

Vad medarbetarna pratar om på rasterna skiljer det sig åt för företagen. Respondenterna vid 
Nirbo brukar oftast prata om arbetet på rasterna, men också på fritiden då de träffas. Jag har 
kunnat iaktta att de pratar om arbetet på rasterna genom min observation vid företagsbesöket. 
Förutom arbetet brukar de prata om det krig som var i Bosnien och Hercegovina eftersom de 
har genomlevt det tillsammans. På Länghemskök pratar de däremot inte om arbetet på 
rasterna. De undviker helt att prata om det. De pratar istället om exempelvis fotboll, då det 
finns många fotbollsintresserade i företaget.

Det är nästan ingen medarbetare på något av företagen som kommer ihåg någons födelsedag. 
Marita Arola vid Länghemskök menar att hon kommer ihåg någons födelsedag som fyller 
nära inpå hennes egen födelsedag eller någon hon är mer bekant med, men inte annars. På 
båda företagen bjuder födelsedagsbarnet oftast på tårta. 

Trots det att några är mer bekanta än andra så uppstår det ingen direkt gruppering i något av 
företagen. Vid Länghemskök har den lilla grupperingen bildats vad gäller matbordsplatserna 
inomhus. Vid matbordsplatserna utomhus finns det dock ingen speciell sittplacering. En 
annan gruppering som har skett vid Länghemskök är att det finns ett par personer som sitter 
vid samma matbord och spelar kort. Enligt Peter Qvist är ändå alla välkomna att spela med 
dem eller sätta sig vid matbordet om viljan skulle finnas. Den lilla grupperingen vid Nirbo 
som har kunnat identifieras både av mig och av respondenterna från produktionen är att det 
finns en grupp medarbetare som går ut för att röka. Respondenterna menar att alla 
medarbetare sitter vid samma matbord och äter tillsammans, men att det är några som går ut 
för att röka efteråt. 

I inget av företagen förekommer det särbehandling. Varje medarbetare beter sig likartat mot 
varje medarbetare. Även i arbetet skiljer det sig inte i hur de beter sig. Till största del har de 
liknande beteendemönster på arbetet som hemma. Om varandras beteende tycker några av 
respondenterna på Nirbo att några bör framförallt ändra på sitt tankesätt. Esmir Duvnjak 
tycker att medarbetarna ska ta vara på det material som de får av företaget för att företaget ska 
slippa onödiga kostnader på grund av slarv. Kudin Prokosak tycker däremot att hans 
medarbetare ska vara överens med andra medarbetare lite oftare för att det, enligt honom, 
skulle göra att arbetet går bättre. Medarbetarna vid Länghemskök vill att de ska hjälpas åt och 
att de ska stötta varandra i arbetet. Marita Arola ger förslag till att rotera mellan 
arbetsuppgifterna men är medveten om att det inte kan fungera vid alla moment. 

Regler som de anställda vid Länghemskök måste följa är att arbetstiderna ska respekteras, ett 
speciellt sätt att stå på vid sågning ska tillämpas, att vid 11-rasten inte lämna företaget, 
truckkörkort måste respekteras och att allmän hyfs ska brukas. Ännu en regel som nämndes är 
att de anställda måste arbeta då de befinner sig i företaget och på arbetstid. Vid Nirbo nämns 
regler så som att medarbetarna ska vara starkt disciplinerade, att varje anställd ska veta vad 
deras uppgift i företaget är samt att de ska vara fullt ansvariga för det arbete de har utfört. De 
har även regler för städning av kök och WC. Ett roterande schema används för städning och 
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en bedömning av hur väl arbetet har utförts ges. Arbetstiderna är också en viktig regel som de 
anställda på Nirbo har. De anställda i båda företagen får arbetskläder av företaget, men de är 
inte tvingade till att använda dem om de så inte vill. De bör dock använda skorna för att 
skydda sig mot om någonting skulle ramla på deras fötter. Flera likheter som kan finnas vad 
gäller reglerna i företagen är att arbetstiderna måste följas. Vidare kan det summeras i att 
allmän hyfs ska tillämpas i båda företagen. Den största skillnaden som kan finnas är att de 
anställda i Nirbo har ett roterande schema för städning av kök och WC. Det har även 
bekräftats i min egen observation. De övriga skillnaderna som uppkom är att ett speciellt sätt 
att stå på måste användas när de anställda på Länghemskök sågar, att de inte får lämna 
företaget på 11-rasten vilket respondenterna i Nirbo inte nämnde alls. Länghemskök nämnde 
däremot inte att de måste vara ansvariga för det arbete de utför. 

På fritiden brukar de anställda vid Länghemskök anordna fisketävlingar, åka go-cart eller 
bowla ett par gånger per år. Vid Nirbo brukar de däremot anordna fester på företagets mark 
eftersom de har ett litet rum intill företaget där de kan grilla. Förutom det brukar de också gå 
ut på något café och ta en fika tillsammans. Likheten i vad de gör tillsammans på fritiden är 
att de umgås. Skillnaden är att de gör det på olika sätt. Medarbetarna på det bosniska företaget 
tycker mer om att festa tillsammans medan medarbetarna på det svenska företaget tävlar och 
leker tillsammans. 

Båda företagens medarbetare tycker att det är viktigt att det går bra för företaget för då har de 
arbete och behöver inte vara oroliga för att behöva leta efter ett nytt arbete. Utöver lön får 
respondenterna från produktionen olika fördelar på grund av att det går bra för företaget. 
Respondenterna vid Länghemskök får bonus och de kan även låna saker från företaget då de 
skulle behöva det. Respondenterna vid Nirbo anser att det är viktigt att socialavgiften blir 
betald och därför är det till stor nytta för dem att det går bra för företaget och att de arbetar på 
företaget. Även om det är två respondenter vid Nirbo som anser att det är företaget som får 
mest fördel av det att de arbetar där så är det ändå två respondenter som anser att det är de 
som får det. De två respondenter som anser att det är de som får mest fördel av det att de 
arbetar i företaget är Esad Becirovic och Kudin Prokosak. Även de svenska respondenterna 
från produktionen anser att det inte är enbart ägarna som får fördel av att det går bra för 
företaget. Nisvet Rahmanovic har berättat för mig att det är de två som har arbetat utomlands 
och jag har även frågat Esad om hans tankesätt har förändrats sedan han varit och arbetat 
utomlands. Som det går att utläsa i dagboken, som har förts under besökt i det bosniska 
företaget, fick jag svar att hans tankesätt har förändrats. Samtliga respondenter från
produktionen i de båda företagen är överens om att det skapar en trygghet om det går bra för 
företaget. 

Respondenterna från produktionen i respektive företag har idéer om vad som skulle kunna 
förbättras i företaget. Mats Höglund och Åke Karlsson på Länghemskök menar att det skulle 
hjälpa företaget om lagerutrymmet skulle byggas ut för att deras leveranstider inte skulle vara 
försenade som de är idag. Nirbo:s medarbetare skulle vilja ha fler idéer om hur arbetet skulle 
kunna göras lättare och snabbare. Nirbo:s ägare, Nisvet Rahmanovic, vill att det ska uppstå 
mer lagarbete hos hans anställda och att de ska vågar säga till när någon gör fel. 

På inget av företagen visste respondenterna från produktionen hur respektive företags 
affärsidé lyder. Vid Länghemskök var den gemensamma nämnaren att de skulle tillverka 
kvalitetsvaror, vilket deras affärsidé går ut på. Det respondenterna vid Nirbo kom fram till är 
att idén var att öppna ett företag i Bosnien och Hercegovina för att sedan exportera varorna till 
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Sverige. Det är också snarlikt den exakta definitionen. I båda fallen kunde ingen respondent 
som fick den frågan besvara den exakt.

5.2 Analys utifrån den teoretiska referensramen

Cheferna ska enligt Alvesson och Sveningsson (2007) kunna hantera missförstånd och 
konflikter i företaget. De ska också skapa en gemensam och övergripande orientering samt ha 
en samlad identitet bland medarbetarna. Det empiriska materialet har påvisat att båda 
företagen har en gemensam identitet i respektive företag. Medarbetarna vet vad som gäller i 
företaget och hur de ska bete sig, men också vad som förväntas av dem. Det har också kunnat 
upptäckas då inga medarbetare har sagts upp utan snarare har flera nya medarbetare 
tillkommit. 

Alvesson (2001) menar att betydelsen av det kulturella fenomenet ska bland annat vara 
idémässiga till sin karaktär, vara kollektiva med mera. Även här har båda företagen visat på 
att de arbetar kollektivt och att de har idéer som skulle kunna utveckla företaget ännu mer, 
dock har färre idéer påträffats vid Länghemskök AB. Anledningen till det kan vara att 
medarbetarna inte har någonting att komma med då företaget har varit verksamt en längre 
period och har kunnat utvecklas mycket med tiden. Det finnas alltid någonting att förändra, 
men om medarbetarna har arbetat på företaget en längre period kan det lätt ha hänt att 
medarbetarna är vana vid det som företaget är idag och inte kan se bortom det. Nirbo d.o.o har 
idéer som kan utveckla arbetsförhållandena och göra så att företaget blir än mer effektivt, men 
de kan inte ha en snabb utveckling då resurser ännu kanske inte finns för alla idéer.

Enligt Schou (2007) kan företagskultur delas in i tre nivåer eller artefakter, två synliga och en 
osynlig, definieras som strategisk inriktning och gemensamma outtalade antaganden. 
Artefakter som består av arbetsklimat och arbetsklädsel har visat sig vara liknande på 
företagen. Arbetskläder fås men de är inget måste. Den strategiska inriktningen var lite 
svårare att anskaffa av då det inte finns många officiella dokument som jag kan ta del av. 
Medarbetarna berättade istället vilka mål företaget har och hur de arbetar. Utifrån det 
medarbetarna har sagt har det visat sig vara likartade mål och arbetssätt i varje företag. Den 
sista nivån, gemensamma outtalade antaganden, som behandlar omedvetna tankar, normer 
och känslor har medarbetarna i de båda företagen försökt ge en beskrivning av. De normer 
som finns i företagen är först och främst att göra sitt arbete. Sedan ska arbetstiderna 
respekteras och likaså ska orderna tas i fokus vid mål per vecka. Nirbo har en norm som 
innefattar att de måste vara ansvariga för det de gjort vilket inget sådant uppkom under 
intervjuerna vid Länghemskök. 

Organisationer kan enligt Morgan (1999) uppfattas på tre olika sätt. Ett är att ett team är 
sammanhållen och agerar som en familj, en annan är att de uppfattas som att de tror för 
mycket på sig själva och är i överklass. Det tredje sättet är att organisationen är uppdelad i 
flera mindre grupper som har olika åsikter och värderingar. Det bosniska företaget kan klassas 
som en blandning av ett team som är sammanhållen och agerar som en familj samt en 
organisation som är uppdelad i mindre grupper med olika åsikter och värderingar. Den sista 
uppdelningen är på grund av att vid konflikter som uppstår i företaget är det oftast, enligt 
respondenterna från produktionen, på grund av att olika åsikter och värderingar uppstår. Det 
svenska företaget kan uppfattas som en organisation som tror mycket på sig själv, men även 
som ett sammanhållet team som agerar som en familj. Det på grund av att några av 
respondenterna i produktionen har arbetat en längre tid i företaget och för att om de inte skulle 
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vara ett sammanhållet team skulle det kanske inte kunna gå så bra för företaget då de skulle 
arbeta mot olika mål. 

Morgan (1999) menar att i organisationer där det finns olika åsikter om hur någonting ska 
göras uppstår det omedelbart konflikter. De uppfattas som olyckliga tillstånd. Det kan vara en 
av anledningarna till varför Nirbo d.o.o försöker lösa sina konflikter omedelbart så att de inte 
blir allt för djupa. 

Hällstén och Tengblad (2006) menar att medarbetarskap kan delas in i fem olika kategorier. 
Det bosniska företaget hamnar i en organisationsorienterat medarbetarskap, vilket även det 
svenska företaget gör. De har erhållit fasta riktlinjer och arbetsmetoder av 
organisationsledningen. 

Enligt Hällstén och Tengblad (2006) ska ett myndigt medarbetarskap ha ett stort 
värdesättande av relationer mellan chefer och medarbetare. Cheferna och medarbetarna ska 
tillsammans utveckla goda vanor och handlingsmönster. Ett myndigt medarbetarskap försöker 
skapa ett samarbete mellan chefer och medarbetare. Det är, enligt dem, viktigt att båda 
parterna ska samarbeta för att samarbetet ska förbättras mellan dem. I båda företagen kan ett 
samarbete mellan parterna påträffas. På Nirbo d.o.o har de möten veckovis för att 
kommunikationen ska fungera bra mellan parterna. På Länghemskök AB äter cheferna och 
medarbetarna i samma lokal vilket gör att de kan kommunicera där. Då Länghemskök:s 
medarbetare inte pratar om arbetet på rasterna kan de skapa en relation till chefen på ett annat 
sätt. 

Sysselsättningen i Sverige har, enligt Statistiska Centralbyrån (2008-06-30), fram till år 2004 
ökat. Diagrammet visar att sysselsättningen har stigit ända sedan år 1963. Något sådant 
diagram kunde inte hittas för Bosnien och Hercegovina, men Sero (2001) skriver att 
arbetslösheten på senare tid växer kontinuerligt. En av orsakerna till det är att många företag 
har stängt ned verksamheten efter kriget på grund av att landet förlorat många medarbetare. 
Även om respondenterna från båda företagen är glada över att de har ett arbete kan det vara 
två anledningar till varför de är det. En anledning till varför de svenska medarbetarna är glada 
för att de arbetar på Länghemskök berättade respondenterna från produktionen att det var på 
grund av att de har nära till arbetet och de slipper pendla. Respondenterna från det bosniska 
företaget är glada över att de har ett arbete för att de får socialavgiften betald men även, 
kanske det viktigaste, en lön som betalas ut i tid. Skulle ett diagram för Bosnien och 
Hercegovina hittas gällande sysselsättningen i landet är frågan hur mycket det skulle spegla 
den aktuella situationen i landet. Sero (2001) skriver att många inte får sin socialavgift betald 
och många har inte rätt till vård. Hur många arbetare det är som inte är registrerade 
någonstans finns det ingen kännedom om. 

Enligt Statistiska Centralbyråns (2008-06-30) diagram växer månadslönerna stadigt i Sverige. 
I genomsnitt låg lönerna på 25 000 SEK år 2006. Även här kunde sådana siffror inte tas fram 
för Bosnien och Hercegovina. Istället skriver Sero (2001) att lönerna har sjunkit efter kriget. 
Sero (2001) skriver också att socialhjälp inte kan fås i alla fall och att det, vad gäller arbetet 
och dess fördelar, inte är som det bör vara i ett land. Respondenterna från produktionen i det 
bosniska företaget är mer insatta i företaget på fritiden och på rasterna än vad respondenterna 
från produktionen i det svenska företaget är. Anledningen till det kan vara att de får så mycket 
av företaget som de kanske inte fick från något annat arbete. De svenska respondenterna har 
samma rättigheter oberoende i vilket företag de arbetar i. 
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6 Slutsats

Det här kapitlet presenterar uppsatsens slutsatser, där problemställningarna från 
inledningskapitlet kommer att framföras samt besvaras. 

För att läsaren lättare ska minnas vilka problemformuleringar uppsatsen har presenteras först 
varje fråga för att de sedan ska besvaras:

Finns det skillnader och/eller likheter i företagskulturen mellan Länghemskök AB och 
Nirbo d.o.o?

Många likheter och skillnader har kunnat identifieras i den gjorda undersökningen. Likheter 
som kunnat identifieras är att medarbetarna i båda företagen får arbetskläder av företaget och 
att en fri klädsel kan användas under arbetstid, men att medarbetarna bör använda skorna för 
att de skyddar dem. I båda företagen är medarbetarna viktiga resurser och ingen av ägarna 
skulle vilja byta ut en anställd. En bra kommunikation finns och medarbetarna känner 
varandra väl i de båda företagen. Det som skiljde företagen åt, vad gäller de anställda, är att 
vid Länghemskök AB var det fler anställda som var bekanta. Vid Nirbo d.o.o är de flesta 
anställda släkt med varandra. 

I båda företagen undviks tävlingar i arbetet, men det är ändå några enstaka respondenter som 
menar att det händer att de tävlar för att fördriva tiden eller för att stoltsera med det. 
Konflikterna uppstod i båda företagen, men det framgick inte tydligt att de har konflikter på 
Länghemskök. På båda företagen löses de på samma sätt, det vill säga ett möte hålls för att en 
genomgång av konflikten ska göras. 

På Nirbo pratar medarbetarna från produktionen om arbetet på rasterna, vilket medarbetarna 
från produktionen på Länghemskök inte gjorde. De pratade istället om exempelvis fotboll. 
Det har dock inte bildats någon omfattande gruppering i något av företagen. Lite grupperingar 
har kunnat identifierats vad gäller sittplatserna vid Länghemskök och vilka som röker och inte 
röker vid Nirbo. 

De regler företagen har liknar varandra mycket. Medarbetarna i båda företagen måste ha 
allmän hyfs och respektera arbetstiderna. De skillnader som uppkom kan inte ses som 
skillnader då ett fullständigt svar från respondenterna har fåtts. För alla respondenter från 
produktionen har det framkommit att det är viktigt att det går bra för företaget. 

Medarbetarna i de båda företagen umgås på fritiden, några mer än andra. De anställda vid 
Länghemskök anordnar lekar medan de anställda vid Nirbo organiserar fester. 

Hur mycket ”svensk kultur” har implementerats i det bosniska företaget?

Utifrån det respondenterna svarade går det att konstatera att ett par likheter har kunnat 
identifieras i de båda företagen. Det som kunnat identifieras är att de får arbetskläder, att 
allmän hyfs måste brukas och att arbetstiderna måste respekteras. Vidare har respondenterna 
även påpekat att speciella arbetsställningar måste användas samt att fasta riktlinjer och 
arbetsmetoder har erhållits av organisationsledningen. Båda företagen arbetar efter mål av 
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samma karaktär. Medarbetarna på företagen har tillfällen då de umgås på fritiden, men på 
olika sätt. 

Likheterna som finns i de två företagen tyder på att ägaren av det bosniska företaget lyckats 
implementera den ”svenska kulturen”. Frågan är hur mycket av det egentligen är svensk 
kultur och om det inte är tvärt om att det är den svenska kulturen som har inslag av den 
bosniska kulturen. En slutsats som kan dras är att likheter finns mellan de två företagen men 
att det inte går att med stor sannolikhet säga att det är den svenska kulturen som har lyckats 
implementeras i det bosniska företaget. Det enda som går att säga är att det bosniska företaget 
liknar det svenska företaget vid vissa punkter. 

Vilket tankesätt präglas de två företagens medarbetare av, i Sverige respektive Bosnien och 
Hercegovina?

Länghemskök AB:s medarbetare anser att de är en viktig del av företaget och att de inte är 
ersättbara, medan de i Nirbo d.o.o anser att de är ersättbara och att de utgör en viktig del av 
företaget som är ersättbar. 

Medarbetarna i det bosniska företaget har mer fokus på att göra företaget till det bättre då 
lönen för dem är väldigt viktig. 

Medarbetare som befinner sig i Sverige tycker att det är de som får mest fördel av att de 
arbetar på Länghemskök AB, medan de i Bosnien och Hercegovina tycker att det är företaget 
som får mest fördel för att de arbetar på Nirbo d.o.o. 

Hur är relationen mellan cheferna och de anställda?

Relationerna mellan chefer och de anställda i de båda företagen kan sägas vara bra. De 
anställda är inte rädda för att fråga om hjälp och känner att de kan och får vända sig till 
cheferna i företaget. Skulle det inte vara en bra kommunikation mellan chefer och de anställda 
skulle det hämma företaget i dess utveckling. Ett tämligen nystartat företag som Nirbo d.o.o 
skulle få stora problem. Det på grund av att det är ett fåtal som arbetar där och skulle en 
konflikt mellan en chef och en anställd uppstå skulle det förmodligen skada produktionen i 
båda företagen. 

Om det skulle råda en annan kultur i företaget, skulle företaget då bli än mer effektivt?

Ägaren i det bosniska företaget har lyckats med att implementera den svenska kulturen som 
kunde identifierats i det svenska företaget. Om det skulle råda en kultur som respondenterna i 
det bosniska företaget har framhävt att det finns i Bosnien och Hercegovina skulle det då inte 
gå lika bra för företaget. Anledningen till det är för att medarbetarna inte skulle känna någon 
motivation till att engagera sig i företaget som de gör idag. 

I det svenska företaget är respondenterna från produktionen inte lika insatta i att utveckla 
företaget som respondenterna i det bosniska företaget är. Om respondenterna för det svenska 
företaget skulle vara lika insatta i att vilja utveckla företaget skulle det få företaget att gå ännu 
bättre. 

En slutsats som kan dras är att en företagskultur inte är kopplat till landet där företaget är 
lokaliserat. Det har Nirbo d.o.o kunnat påvisa. 
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7 Slutord

Här ges en slutdiskussion som bygger på egna tankar och åsikter vilka har uppkommit vid 
utformningen av uppsatsen vad gäller det valda problemområdet. Slutligen ges förslag till 
fortsatt forskning.

7.1 Slutdiskussion

Under uppsatsprocessen har många tankar kring ämnet uppkommit. Ämnet företagskultur är 
ett brett ämne och har många inriktningar. Det har varit svårt att avgränsa sig från något 
delområde då allting hänger ihop och är en viktig del inom företagskultur. Även att rikta in 
sig på de mindre formella styrmedlen har varit svårt. Jag valde att enbart rikta in mig på 
företagskultur och medarbetarskap, då jag inte tar upp någonting om lärande i uppsatsen. Jag 
har lärt mig att det är viktigt att ha en bra fungerande företagskultur i företagen. Om ett 
företag inte skulle ha det skulle många konflikter uppstå vilket skulle hämma arbetet i 
företaget. Att ha medarbetare som tar ansvar för sitt arbete är en viktig del i medarbetarskap. 
Under mina intervjuer har jag lärt mig att det är väldigt viktigt att medarbetare tar ansvar för 
sitt arbete och att de har en relation till chefer och andra medarbetare som är acceptabel. 

I den teoretiska referensramen skriver jag om Bosnien och Hercegovinas historia. Där 
beskriver jag hur situationen ser ut i Bosnien och Hercegovina. Jag trodde att varje företag 
hade sådana svårigheter men har under mitt företagsbesök på Nirbo d.o.o förstått att det finns 
företag som är trogna sina anställda vad gäller lön och de avgifter som en ägare ska betala. 
Jag har lärt mig att Nirbo och Länghemskök inte är så olika varandra trots att de har olika 
ägare och att de är lokaliserade i två olika länder. Båda företag har en fungerande produktion 
och nöjda medarbetare. Jag har också lärt mig att de medarbetare ett företag har är viktiga 
resurser och att de inte gärna byter ut dem. Jag har trott att ett företags medarbetare är 
utbytbara resurser vilka de gärna byter ut för att ta in ny kunskap i företaget, men så är inte 
fallet. De besitter hellre på den gamla kunskapen även om den i vissa fall kan vara föråldrad. 

Jag tror att medarbetarna i det bosniska företaget fortfarande har en syn som kommunisterna 
förmedlade under deras tid i Bosnien och Hercegovina. Jag har läst i en bok att de under deras 
styre snabbt byggde upp den ekonomiska strukturen och att det var känt bland medarbetarna 
vem som var chef/ägare och vem som var arbetare. Det var så att arbetarna arbetade för 
ägarna och att det var de som fick mest fördel av arbetet som gjordes på företaget. Inslag av 
sådant tänkande kunde märkas under intervjuerna i det bosniska företaget, speciellt när 
intervjuer skedde med de två medarbetarna som inte har arbetat utomlands. 

Sammanfattningsvis har jag lärt mig att det finns skillnader vad gäller de två företagen och 
deras medarbetare, men att det också finns många likheter. Även om företagen är lokaliserade 
i två olika länder kan den svenska kulturen ändå implementeras i ett bosniskt företag. Frågan 
är om det verkligen är en svensk kultur som har implementeras i de båda företagen. I den här 
studien är det svårt att avgöra det, men jag har utgått ifrån att Länghemskök har en svensk 
kultur och jämfört den med Nirbo. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning

Ämnet företagskultur är ett brett ämne och därför finns det olika delar inom det som kan vara 
intressanta att fördjupa sig i. Under min studie har jag funderat på studier som liknar den jag 
har gjort. De förslag till fortsatt forskning jag kan ge är följande:

Under mitt studiebesök i det bosniska företaget fick jag kännedom om ett par problem de har i 
Bosnien och Hercegovina vad gäller arbetsförhållanden mellan cheferna och de anställda. 
Boken som jag har använt mig av beskriver också att situationen i Bosnien och Hercegovina 
ser ut så som respondenterna berättade. Därför kan det vara intressant att jämföra två företag i 
Bosnien och Hercegovina för att se vilka skillnader och likheter det finns mellan företagen. 
Det ena företaget ska då vara så pass utvecklat som Nirbo d.o.o är och det andra motsatsen till 
Nirbo d.o.o för att upptäcka om det går att styrka det boken skriver. 

Likaså kan två företag i Sverige jämföras och se hur olika företag har utvecklat deras 
företagskultur och även här finna likheter samt skillnader. En jämförelse kan då göras med två 
företag som producerar olika artiklar eller ett produktionsbaserat företag och ett tjänstebaserat 
företag. 

Slutligen kan jag ge förslag till att fortsätta på min idé, men då endast studera ett företag och 
beskriva djupgående hur företagskulturen ser ut i ett företag och hur medarbetarna fungerar 
tillsammans i en stor grupp. En fördjupning i företagets kultur ska göras genom att du ska bli 
en del av företaget genom att vara en av medarbetarna på företaget. Samtidigt som besök görs 
på företaget ska intervjuer göras med nästintill alla medarbetare på företaget. Förslag till 
förbättringar kan göras och en analys över om det skulle påverka företaget positivt eller 
negativt kan utformas.
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I

Bilaga 1 – Frågeformulär till ägarna

1. Kan du berätta lite om företaget? Omättning? Personalomsättning? VM? Soliditet? 
Hur många år har företaget varit verksamt?

2. Hur lyder företagets affärsidé?

3. Vad krävs det för att en anställd ska bli uppsagd? Vad ska den ha gjort?

4. Har ni regler som anställda måste följa under arbetstid?

5. Hur viktiga är just de här anställda för er?

6. Skulle du vilja bli behandlad på ett annorlunda sätt av de anställda?

7. Hur löser ni konflikter i företaget?

8. Tar du emot kritik?

9. Hur är din kontakt med de anställda? Kommer ni bra överens?

10. Hur ofta har ni möten med de anställda? Vad går ni igenom på dem?

11. Vad skulle du vilja ändra på i företaget? (Fokus på de anställda) Några exempel.



II

Bilaga 2 – Frågeformulär till de anställda i produktionen

1. Trivs du på arbetet? Vad är det som gör att du trivs eller inte trivs på arbetet?

2. Hur är din kontakt med övriga anställda? Kommer ni bra överens?

3. Har ni i företaget dagar då ni anställda gör någonting tillsammans på fritiden eller 
under arbetstid som inte är kopplat till arbetet?

4. Vad brukar ni prata om? Kommer ni ihåg varandras födelsedagar och liknande? 

5. Anser du att du lika gärna skulle kunna vara hemma och att företaget skulle gå lika bra 
utan dig? Varför tycker du så?

6. Anser du att det är ägaren som bara får fördel av det som ni gör eller får ni någonting 
utav det också? Vilka fördelar får ni? Får ni något annat förutom lön?

7. Hur ofta har ni möten? Vad går ni igenom på dem? Säger du vad du tycker och tänker 
på möten? För du en diskussion eller lyssnar du bara? Kan du beskriva lite mer om hur 
ett möte går till?

8. Skulle du vilja ändra på er anställda för att företaget ska gå bättre? Vad i så fall?

9. Har ni omedvetet delats in i grupper? Har du en liknande relation till alla medarbetare?

10. Hur är er arbetsklädsel? Har ni regler för hur ni ska klä er eller har ni fri klädsel? 

11. Har ni några regler som ni måste följa när ni befinner er i företaget och under 
arbetstid?

12. Beter du dig på samma sätt på jobbet som hemma? Vad är skillnaden?

13. Tycker du att dina chefer och övriga medarbetare behandlar dig på ett rättvist sätt? 
Skulle du vilja bli behandlad på ett annat sätt? I så fall vilket?

14. Hur löser ni konflikter i företaget?

15. Vet du vad företaget har för affärsidé? Om ja, hur lyder den?

16. Tävlar du med de andra anställda? Försöker du växa inom företaget? 

17. Hur viktigt är det för dig att det går bra för företaget? Varför är det viktigt?

18. Ger du allt ifrån dig när du arbetar eller tänker du på din hälsa och på grund av det tar 
det lite lugnare?

19. Kan du vända dig till någon chef när du är i behov av att få hjälp med någonting? Hur 
välkommen känner du dig när du knackar på en chefs dörr?



III

20. Har du någonsin funderat på vad som kan ändras i företaget till det bättre? Vad i så 
fall? Om du hade någon idé, skulle du då berätta den för en chef?



IV

Bilaga 3 – Frågeformulär till VD:n för Nirbo d.o.o

1. Hur är din kontakt med de anställda?

2. Hur löser ni konflikter i företaget?
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