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Sammanfattning 
Organisationskultur är ett komplext begrepp med många olika definitioner. Kulturen inom 
organisationen kan vara enhetlig, uppdelad eller splittrad och den kan även påverka hur en 
organisation presterar. I studien finns tre olika perspektiv på organisationskultur som speglar 
huruvida kulturen är enhetlig, uppdelad eller splittrad. Dessa tre perspektiv är 
integrationsperspektivet, differentieringsperspektivet och fragmenteringsperspektivet och i vår studie har 
vi undersökt vilket av dessa perspektiv som två olika delar av en organisation tillhör. Vidare har 
vi sökt svar på frågan hur de olika perspektiven påverkar måluppfyllelsen i de två olika delarna 
av organisationen. 
 
Genom en enkätundersökning har vi kunnat kartlägga kulturen inom de två valda 
studieobjekten, och denna undersökning tillsammans med den måluppfyllelse vi har erhållit har 
hjälpt oss att besvara vårt syfte till viss del. Det vi kom fram till var att den ena delen av 
organisationen tillhör integrationsperspektivet och har en hög måluppfyllelse. Det andra 
studieobjektet tillhör fragmenteringsperspektivet men där har vi inte fått ta del av någon 
måluppfyllelse. 
 
 



Abstract 
Organizational culture is a complex concept with many different definitions. The culture 
within the organization can be consistent, divided or fragmented, and it can also affect how an 
organization performs. In the study, there are three different perspectives on organizational 
culture that reflects if the culture is consistent, divided or fragmented. These three perspectives 
are the integration perspective, the differentiation perspective and the fragmentation perspective and in our 
study, we investigated which of these perspectives that two parts of an organization belongs to. 
Furthermore, we have sought answers to the question of how the different perspectives can 
affect the goal achievement of the two different parts of the organization. 
 
Through a survey we have been able to identify the culture of the two selected items of the 
study, and this survey together with the goal achievements we have received has helped us to 
answer our purpose, to some extent. We have found that one part of the organization belongs 
to the integration perspective and has a high goal achievement. The second study item belongs 
to the fragmentation perspective, but here we have not received any goal achievements.  
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1. Inledning 

Avsnittet inleds med en bakgrund och en problemdiskussion inom det valda problemområdet. Detta 
mynnar sedan ut i syftet med denna studie samt forskningsfrågor som ska hjälpa oss att besvara syftet. 
Bakgrunden och problemdiskussionen ska ge läsaren inledande information om ämnesområdet och en 
förståelse för studien.  

1.1 Bakgrund 
Kultur är ett komplext begrepp med många innebörder och tolkningsmöjligheter. Det första 
vi, och säkert många andra, tänker på när ordet kultur nämns är kulturen som finns i olika 
länder. Men kultur är inte bara olika nationaliteter eller religioner utan kultur är något som vi 
upplever även inom ett lands gränser. Vi möter olika kulturer om vi åker till en annan del av 
landet, när vi besöker någon annan familj eller när vi besöker olika arbetsplatser. När vi har 
varit ute i arbetslivet så har vi känt av att atmosfären på olika arbetsplatser skiljer sig åt. 
Anställdas beteende, inställning och arbetssätt är aldrig detsamma inom olika företag. Det är 
som att något sitter i väggarna och något som man själv vaggas in i och anpassar sig till utan att 
man kanske riktigt tänker på det. Detta ”något” kallas för organisationskultur. 
 
Innan vi började studera vid Luleå tekniska universitet var vi inte så bekant med begreppet 
organisationskultur, men detta begrepp och dess innebörd är något som följt oss under hela vår 
studietid. Organisationskultur är något som har väckt vårt intresse eftersom vi har förstått att 
det är något som är komplext och har en stor påverkan på hur en organisation fungerar. Vad än 
en organisation ska genomföra så finns det kulturella krafter på arbetsplatsen som antingen kan 
främja eller hindra organisationens planer. Att försöka förstå hur organisationskultur kan 
påverka en organisation är något som vi vill belysa med denna studie. 

1.2 Problemdiskussion 
Organisationers framtoning skiljer sig från varandra, och vi kan känna dessa skillnader redan när 
vi stiger in i olika organisationer (Schein, 1992). Oavsett om vi är studenter, anställda eller 
ledare har de flesta av oss en stor kontakt med organisationer på ett eller annat sätt. Trots detta 
kan det vara svårt att förstå och uttyda vad det är som vi observerar och upplever i en 
organisation. Vi kan exempelvis se avdelningar som är mer intresserade av tvister mellan 
varandra än att göra sitt jobb. Vi kan även se kommunikationsproblem och missförstånd mellan 
gruppmedlemmar som inte borde uppstå mellan ”förnuftiga” människor. Begreppet kultur kan 
hjälpa till att förklara dessa fenomen och normalisera dem (ibid).   
 
När medarbetare arbetar tillsammans över en längre tid för att lösa uppgifter och nå bestämda 
mål, formas normer och uppfattningar om arbete och samarbete (Abrahamsson & Andersen, 
2005). När medarbetare delar normer och uppfattningar har de en gemensam kultur (ibid). Det 
finns många olika definitioner av vad organisationskultur är för något, men det de har 
gemensamt är att kulturbegreppet kopplas samman med grupper som gemensamt delar 
antaganden, tolkningar, normer, värderingar och kunskaper (Hatch, 2002).  
 
Många forskare har publicerat flera artiklar om vad organisationskultur är för någonting och 
hur man ska definiera den (Lee & Yu, 2004). En av anledningarna till att begreppet 
organisationskultur har blivit så populärt är att det i vissa artiklar och böcker hävdas att 
organisationers framgångar är beroende av vilken slags kultur de har (Bang, 1999). Det är 
därför konstigt att det inte finns så många empiriska studier om sambandet mellan 



 2

organisationskultur och olika resultatvariabler, som exempelvis ekonomiskt resultat och 
effektivitet (ibid). En stor del av den forskning som finns om organisationskultur och 
prestationer har fokuserat på om det finns speciella karaktärsdrag eller värderingar som gör att 
vissa organisationer lyckas prestera bättre resultat och ha en högre måluppfyllelse än andra 
organisationer som inte har dessa speciella karaktärsdrag eller värderingar (Lee & Yu, 2004).  
 
Men alla forskare hävdar inte att det bara är speciella egenskaper som gör att en organisation 
uppnår bra resultat som leder till hög måluppfyllelse, utan de menar att det till stor del beror på 
om kulturen delas gemensamt som avgör hur en organisation presterar. För att organisationen 
ska uppnå sina mål måste alla medlemmar och enheter på alla nivåer i organisationen sträva åt 
samma håll och samarbeta. Ett bra exempel på detta är IKEA som har en enhetlig och levande 
företagskultur som har växt fram steg för steg tillsammans med deras affärsidé. Idén och 
kulturen är grundpelare som verksamheten vilar på och dessa stöttar varandra. IKEA:s 
företagskultur bygger på gemensamma värderingar och det är kulturen som skapar samhörighet 
och binder samman medarbetarna i en stor internationell organisation (Bruzelius & Skärvad, 
2004).  
 
Med IKEA:s enhetliga kultur och framgångsrika resultat i tankarna väcks funderingar hos oss. 
Krävs det att en organisation utvecklar en enhetlig kultur, precis som IKEA har gjort, för att bli 
mer effektiv och nå en hög måluppfyllelse? Eller kan även en organisation med en mer splittrad 
kultur ändå vara effektiva och nå sina mål till hög grad? I vår studie är det detta vi vill 
undersöka. 

1.3 Syfte  
Vårt ursprungliga syfte var att undersöka i vilken utsträckning kulturen är gemensam inom olika 
delar i en organisation, samt i vilken utsträckning kulturen är gemensam mellan de olika delarna 
i en organisation. Vi ville även undersöka om kulturen kan påverka måluppfyllelse för en 
organisation. På grund av problem under studiens gång med de valda studieobjekten (se 
metodproblem) så har det skett en syftesförskjutning vilket lett till att vi har formulerat följande 
syfte: 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa kulturen inom olika delar av en organisation samt 
studera vilken betydelse kulturen har för en organisation att uppnå sina mål.   

1.3.1 Forskningsfrågor 
- I vilken utsträckning är kulturen enhetlig inom en organisations olika delar? 
- Kan organisationskulturen påverka en organisations måluppfyllelse? 
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras de tillvägagångssätt vi har använt oss av i uppsatsen. I början av avsnittet 
presenteras synsätt, ansats, strategi och val av studieobjekt. Därefter beskriver vi hur datainsamling och 
litteratursökning gått till. Vi avslutar avsnittet med att ta upp problem som har uppstått under studiens 
gång. 

2.1 Metodsynsätt  
Inom företagsekonomin talar man om tre olika metodsynsätt, analytiskt synsätt, aktörssynsätt och 
systemsynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994). Enligt Arbnor och Bjerke (1994) utgår systemsynsättet, 
precis som det analytiska synsättet, från att verkligheten är objektiv, men däremot menar 
systemsynsättet att verkligheten är uppbyggd av komponenter som oftast är beroende av 
varandra och därför inte kan summeras. Systemsynsättet menar att komponenterna ger 
synergieffekter, och därmed kan helheten vara mer eller mindre än summan av delarna (ibid). 
Vi har valt systemsynsättet som metodsynsätt eftersom vi ser en organisation som ett system, där 
till exempel olika avdelningar utgör en helhet. Vi tror inte endast att det går att summera de 
olika delarna för att få fram hur organisationen är som helhet, eftersom helheten påverkas av 
relationer och samspel mellan de olika delarna. Även fast de anställda inom organisationen har 
den bästa kompetensen på pappret, så säger inte det någonting om hur organisationen kommer 
att uppnå sina mål. Personerna inom organisationen måste kunna arbeta tillsammans och 
fungera som ett lag annars kan det ha negativa effekter på organisationens prestationer. 

2.2 Vetenskaplig ansats 
Forskning kan utföras genom två olika metoder (Arbnor & Bjerke, 1994). Det går att använda 
sig av en induktiv eller en deduktiv metod. Vid användandet av en deduktiv metod vid 
forskningen utgår man från befintlig teori och allmänna lagar och utifrån det går man tillbaka 
till fakta och ser huruvida förutsägelserna stämmer eller inte. Vår undersökning bygger på 
tidigare teorier vilket gör att det är en deduktiv metod vi ska använda oss av.  
 
Enligt Denscombe (2000) kan forskning vara både kvalitativ och kvantitativ. En kvalitativ 
studie passar för småskaliga studier medan en kvantitativ studie passar mer för storskaliga 
undersökningar. I en kvantitativ forskning strävar man efter att mäta företeelser som kan 
omvandlas till siffror så att man kan analysera dem med hjälp av statistiska metoder. Bang 
(1999) menar att kvalitativa metoder måste spela en dominerande roll när kultur kartläggs, men 
samtidigt menar han att en kvantitativ metod måste användas när vi ska kartlägga i vilken 
utsträckning kulturen är gemensam i en organisation, hur många som delar samma antaganden 
eller när man ska studera sambandet mellan kulturen och andra faktorer i organisationen som 
till exempel produktivitet och engagemang. Eftersom vi ska belysa i vilken utsträckning 
kulturen är gemensam och vilken betydelse kulturen har för organisationen att uppnå sina mål, 
krävs det att vi har kvantifierbar data och därför kommer vi att använda oss av en kvantitativ 
metod.  

2.3 Vetenskaplig strategi och studieobjekt 
Vår studie kommer att bygga på en surveyundersökning, i form av en totalundersökning av två 
olika objekt inom en organisation. En surveyundersökning ger en bred och omfattande 
täckning (Denscombe, 2000) och det är vad vi strävar efter att få i vår undersökning. Vi 
kommer inte att gräva så djupt i organisationskulturen, utan vi vill istället kunna kartlägga 
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huruvida den är gemensam eller ej, och detta kan vi göra med hjälp av en enkät, vilket enligt 
Denscombe (2000) är den mest välkända typen av surveyundersökning.   
 
De två studieobjekten som vi har valt är Entreprenörskap samt Kvalitetsteknik och 
miljöledning, som tillhör institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, IES, vid 
Luleå tekniska universitet. Vår utbildning tillhör institutionen IES och ville undersöka någon 
avdelning inom just denna institution. Under studiens gång har det uppstått ett antal problem 
med undersökningsobjekten (vilket förklaras i avsnittet för metodproblem), men till slut föll 
valet på dessa två objekt. Det skulle ha varit intressant att studera hela institutionen men 
eftersom det är för tidskrävande har vi valt att begränsa oss till ovan nämnda objekt.  

2.4 Datainsamling  
När information ska samlas in kan olika metoder användas som till exempel intervjuer, 
observationer och enkäter. Enkäter är bra när information från ett stort antal respondenter ska 
samlas in och när det finns ett behov av standardiserad data och detta är vad vi behöver för vår 
studie. Enligt Bang (1999) ger intervjuer och observationer information om vilka 
kulturuttryck, värderingar, normer, antaganden och verklighetsuppfattningar som finns i en 
organisation medan enkäter ger information om vilka medlemmar som delar denna kultur och 
hur djupt de anser sig vara bundna till den gemensamma kulturen. Vi kommer att göra en 
totalundersökning inom olika delar av organisationen, detta innebär att vi inte behöver göra 
något slags urval utan vi kommer att undersöka alla individer inom de olika delarna av 
organisationen. Om vi skulle intervjua alla dessa respondenter skulle det ta för lång tid. 
Intervjuer passar inte heller eftersom vi måste kunna kategorisera svaren och jämföra dem 
mellan varandra. Enkäter har många fördelar, den största fördelen är att vi får kvantifierbar 
information så att det blir möjligt att jämföra svaren inom organisationens olika delar. Andra 
fördelar är att det är relativt rimligt att handskas med många människor på kort tid samt att det 
är mer troligt att de som vi frågar litar på att uppgifterna behandlas anonymt och att de inte 
pressas att ge omedelbara svar vilket gör att de svarande blir mindre stressade (ibid). För att få 
fram information om avdelningarna så har vi använt oss av universitetets hemsida samt fått 
skriftliga dokument av en avdelningschef. 
 
Vår enkät har totalt 17 frågor och de flesta frågorna är utformade efter den så kallade 
Likertskalan (Denscombe, 2000), vilket innebär att svaren är graderade från ett till sex i vårt 
fall. Eftersom vi har sex graderingar tvingas respondenterna att ta ställning till om de är mer 
positivt eller mer negativt inställd till frågorna. Graderingarna 1-3 kan betraktas som mer 
positiva, medan 4-6 kan betraktas som mer negativa. Enkäten delades ut till åtta personer på 
Entreprenörskap och vi fick totalt in fem svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 60 procent. 
På kvalitetsteknik och miljöledning delades enkäten ut till 12 personer och där vi fick totalt in 
7 svar, vilket även det motsvarar en svarsfrekvens på cirka 60 procent.  
 
För att få fram mer information om huruvida Entreprenörskap har uppnått sina mål har vi 
kontaktat avdelningschefen och han har i sin tur mailat oss deras måluppfyllelse. För att 
ytterligare kontrollera att viss information om Entreprenörskaps kvalitativa måluppfyllelse 
stämmer har vi via mail kontaktat 13 personer på fem andra institutioner vid Luleå tekniska 
universitet, och dessa institutioner är Matematik, Arbetsvetenskap, Samhällsbyggnad, 
Pedagogik och lärande samt Hälsovetenskap. Vi har även via mail kontaktat sex representanter 
för forskningsämnet Entreprenörskap vid fem andra stora universitet i Sverige. Dessa är Uppsala 
universitet, Linköpings universitet, Handelshögskolan i Göteborg, Lunds universitet samt 
Handelshögskolan i Stockholm. Vi har även via mail kontaktat institutet för entreprenörskaps- 
och småföretagsforskning, ESBRI, som är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med 
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forskning, utbildning och kunskapsspridning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. 
ESBRI bedriver ingen egen forskning utan arbetar mest med att sprida forskning och kunskap 
inom området. 
 
Denna kontroll av information har vi inte samlat in för Kvalitetsteknik och miljöledning 
eftersom vi inte kunde få någon dokumenterad måluppfyllelse av dem. 

2.5 Litteratursökning 
Vi började vårt uppsatsarbete med en grundlig litteraturstudie och datorbaserad sökning. För att 
hitta lämplig litteratur använde vi oss av bibliotekets sökmotor Lucia och för att hitta relevanta 
vetenskapliga artiklar har vi använt oss av Google Scholar samt universitetets databaser Ebsco 
och Emerald. De sökord vi har använt oss av är kultur, subkultur, organisation, mål, avdelningar, 
perspektiv, culture, subculture, organization, corporate, objective, goal, division, unit och perspective. Vi 
har använt oss av trunkering och olika sammansättningar av orden.  

2.6 Metodproblem  
Vid undersökningar måste man ta hänsyn till två begrepp, validitet och reliabilitet. Med 
validitet menas i vilken utsträckning forskaren verkligen undersöker det som är avsett att 
undersökas och med reliabilitet menas hur forskaren mäter det som ska mätas, om mätningarna 
är trovärdiga (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002). 
 
När vi valde studieobjekt i början av studien trodde vi att det skulle vara relativt lätt att få 
tillgång till information eftersom vi valde en organisation som vi själva har nära kontakt med. 
Organisationen är även insatt i den vetenskapliga världen och är förmodligen medveten om hur 
svårt det kan vara att få en hög svarsfrekvens och tillförlitlighet vid undersökningar, och därför 
trodde vi att de studieobjekt som vi valt ut inom organisationen skulle minska dessa problem. 
Allt eftersom har vi dock fått erfara att det inte är så lätt som vi trodde från början. Det har 
varit relativt svårt att få information vilket kan bero på att det inte finns tydligt nedskrivna mål 
och statistik för måluppfyllelse för de olika delarna inom organisationen. Organisationskultur är 
även ett känsligt ämne och det kan också ha påverkat svarsfrekvensen och tillförlitligheten i 
svaren. På grund av detta har vi varit tvungna att byta studieobjekt och förändra vårt syfte 
under studiens gång.  
 
I början av studiens gång var det tänkt att vi skulle undersöka avdelningen för Industriell 
organisation och Entreprenörskap. Även fast dessa två ämnen är en gemensam avdelning, så har 
vi förstått att de inte har så mycket gemensamt mellan varandra, när det till exempel inte finns 
några gemensamma mål för avdelningen. Dock fick vi måluppfyllelse för Entreprenörskap, men 
Industriell organisation hade inga nedskrivna mål och då kunde vi inte använda oss av de i 
undersökningen. Därför bytte vi studieobjekt till avdelningen Y, som vi lämnar anonyma, och 
syftet vid det här stadiet var att undersöka i vilken utsträckning kulturen inom avdelningen var 
gemensam, samt mellan Entreprenörskap och avdelning Y och även om detta kunde påverka 
institutionens, IES, måluppfyllelse. Enkäten som vi delade ut var därför utformad på så sätt att 
de fick besvara frågor om hur de ser på varandra. Denna gång fick vi måluppfyllelse för 
avdelningen Y, men däremot så känner vi att det råder osäkerhet i underlaget vi fick in som 
gör att informationen inte känns tillförlitlig. Vi tror att detta kan bero på att organisationskultur 
är som ovan nämnt ett känsligt ämne. Vi bedömde att vi inte kunde grunda vår studie på dessa 
svar och därför var vi tvungen att byta studieobjekt ytterligare en gång.  
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När vi sen hade bytt studieobjekt till Kvalitetsteknik och miljöledning så hade vi redan fått in 
svar från Entreprenörskap om hur de ser på avdelningen Y. Vi valde att inte skicka ut en ny 
enkät till Entreprenörskap om hur de ser på det nya studieobjektet, eftersom vi hade ont om 
tid och inte ville besvära Entreprenörskap en gång till. Vi valde därför att ta bort den delen av 
enkäten och bara använda oss av delen som svarade på hur respondenterna ser på sin egen del 
av organisationen, och detta är även den del som Kvalitetsteknik och miljöledning har fått 
besvara. Detta ledde även till att syftet formulerades om till dess nuvarande form. 
 
Svarsfrekvensen för Kvalitetsteknik och miljöledning var bra, men inte heller här kunde vi få 
någon dokumenterad måluppfyllelse. Personen som vi frågade på avdelningen kunde inte hitta 
några uppsatta mål för 2008. Detta kan enligt personen bero på att avdelningen har genomgått 
en omorganisation i mitten av det året och det är inte säkert att det sattes några mål på grund 
av omorganisationen. Det finns mål för 2009 och 2010 beskrivna i verksamhetsuppdraget, men 
det är inget som vi vet har uppfyllts ännu. Den här gången så fanns det inte tid för att byta 
studieobjekt ytterligare en gång och därför har vi inte kunnat besvara vårt syfte fullt ut. 
 
Ytterligare problem som har uppstått är att vi inte har undersökt hela avdelningen som 
Kvalitetsteknik och miljöledning tillhör, i avdelningen ingår även ämnet Informatik. På 
universitetets hemsida hittade vi information om Kvalitets- och miljöledning, och även i 
korridoren där personalen sitter står det Kvalitets- och miljöledning. Vi antog att detta då var 
en avdelning och att det inte fanns andra ämnen inom avdelningen som satt på något annat 
ställe. Vi borde ha gjort en grundligare undersökning om avdelningen, men eftersom vi hade 
ont om tid så missade vi detta. Vi anser dock att informationen på hemsidan är bristfällig 
eftersom det inte finns någon uppdaterad information om de olika avdelningarna och om dess 
anställda. Vi har till exempel skickat ut enkäter till personer som inte har arbetat på 
avdelningen på ett år, men som fortfarande finns med i personallistan.   
 
De problem som framkommit under studiens gång har gjort att det blivit svårt att dra generella 
slutsatser om kulturens påverkan på en organisations måluppfyllelse. Trots att vi har försökt att 
ha ett vetenskapligt förhållningssätt, kan det finnas brister i detta på grund av att vi endast har 
kunnat besvara forskningsfrågorna fullt ut utifrån ett studieobjekt. 

2.7 Analysmetod 
Vi har sammanställt enkätsvaren med hjälp av Excel där vi har gjort tabeller och diagram för att 
tydliggöra och få en överskådlighet hur respondenterna har svarat. I våra diagram har vi valt att 
gruppera graderingarna 1-2 som ”stämmer”, graderingarna 3-4 som ”stämmer delvis” och 
graderingarna 5-6 som ”stämmer ej” för att kunna urskilja hur lika respondenterna har svarat på 
de olika frågorna. Vissa diagram har även staplar som visar internt bortfall. När vi har behandlat 
de öppna frågorna har vi kategoriserat dem och försökt att hitta likheter mellan vad 
respondenterna har svarat. Förutom att bara urskilja hur lika respondenterna har svarat, så har vi 
tagit vissa frågor i beaktning. Exempel på dessa frågor är om det finns en stor gemenskap bland 
de anställda samt om det finns tydliga mål att arbeta mot. Även om respondenterna svarat lika 
på dessa frågor, så måste vi notera om de svarat negativt. Denna sammanställning av enkäterna 
har vi kopplat ihop med teoriavsnittet, och utifrån det har vi kunnat besvara våra 
forskningsfrågor och dragit en slutsats. 
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3. Teori 

Teoriavsnittet innehåller teori som ligger till grund för den studie som gjorts. Avsnittet inleds med 
grundläggande beskrivning av organisationskultur. Därefter tar vi upp tre olika perspektiv på 
organisationskultur samt en beskrivning av hur kultur kan påverka en organisations framgång. Avsnittet 
avslutas med en modell som sammanfattar teoriavsnittet.  

3.1 Organisationskultur 
Organisationskultur har definierats på många olika sätt av olika författare och forskare. Många 
(bland annat Deal & Kennedy, 1982; Jones, 1983; Schein, 1992; Kotter & Heskett, 1992) är 
dock eniga om att organisationskultur kan ses som en uppsättning värderingar, uppfattningar 
och beteendemönster som formar organisationens identitet och hjälper till att forma de 
anställdas beteende (Rashid, Sambasivan & Johari, 2003). Organisationskultur är också enligt 
Pheysey (1993) i Rashid et al. (2003) ett mönster av uppfattningar, symboler, ritualer, myter 
och tillvägagångssätt som har utvecklats över tid i organisationen. Deal och Kennedy (1982) 
och Quinn (1988) i Rashid et al. (2003) menar även att organisationskultur kan beskrivas som 
uttalandet ”det är så här vi går tillväga i den här organisationen”.  
 
Det går att observera kultur, men det är inte säkert att medarbetarna i organisationen kan 
redogöra för hur kulturen ser ut inom organisationen (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
Många författare refererar till Scheins syn på organisationskultur och enligt Schein, (1992) 
omfattar organisationskulturen en kombination av dessa faktorer: 
 

1. Rutinmässigt beteende hur människor integrerar med varandra i form av ritualer, 
ceremonier och språkbruk. 

2. Underförstådda normer och värderingar som delas av arbetsgrupper i 
organisationen.  

3. De värderingar som är offentliggjorda som organisationsmedlemmar hävdar att de 
försöker uppnå, som exempelvis ”produktkvalitet” eller ”prisledande”.  

4. Den filosofi som bygger upp exempelvis organisationens personalpolitik och 
kundorientering. 

5. De spelregler som gäller för att anställda ska komma överens inom organisationen. 
Dessa regler är viktiga för nyanställda att följa för att bli accepterade. 

6. Den känsla eller det klimat som förmedlas när man kommer in i organisationens 
lokaler samt hur de anställda bemöter sina kunder eller klienter. 

7. De speciella färdigheter som organisationsmedlemmarna visar upp när de utför vissa 
uppgifter. 

8. Tankevanor, mentala modeller och/eller språkliga paradigm. 
9. De framväxande förståelserna och delade meningarna som skapas av 

organisationsmedlemmar när de integrerar med varandra.  
10. Grundmetaforer eller integrerade symboler, vilket är de idéer, känslor och 

föreställningar organisationsmedlemmarna utvecklar för att karaktärisera sig själva, 
genom exempelvis hur kontorsbyggnader och inredning ser ut.  

 
Alvesson (2002) håller med Frost et al. (1985) som har denna definition av organisationskultur: 
När man pratar om organisationskultur verkar det som att man pratar om hur viktigt det är för 
människor med symbolik – av ritualer, myter, historier och legender – och tolkning av 
händelser, idéer och upplevelser som är påverkade och formade av gruppen som de är en del 
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av. Alvesson refererar även till Kunda (1992) som menar att kultur kan förstås som ett system 
av gemensamma tankesätt och symboler och att kulturen är de gemensamma regler som styr 
tankar och känslor av medlemmarna i en organisation. Kultur finns ofta ”mellan” människors 
huvuden i en grupp, var symboler och betydelser visas öppet, till exempel när 
gruppmedlemmar integrerar med varandra i någon form. 
 
Bang (1999) har hittat några viktiga gemensamma drag om hur forskare ser på kultur. För det 
första verkar de flesta forskare menar att kultur ses som ett underförstått, kognitivt system, det 
vill säga något som finns i gruppmedlemmarnas huvuden. En annan sak som forskare menar är 
att kultur är något som är gemensamt bland organisationens medlemmar. Det tredje som verkar 
vara gemensamt bland forskare är att de menar att kulturen påverkar organisationsmedlemmars 
sätt att tänka och handla. Kulturen verkar styrande för hur man ska uppfatta det som sker i 
organisationen och hur man bör handla i olika situationer. Ett fjärde gemensamt drag är att 
kultur är något som överförs från en generations gruppmedlemmar till en annan, kultur är 
något som därför lärs in i grupper. Det femte och sista som är gemensamt bland många forskare 
är att de anser att kultur med tiden tas för givet av medlemmarna i en organisation. 

3.1.1 Grundläggande antaganden, värderingar & normer och artefakter 
Schein (1992) beskriver även att organisationskulturen kan existera på tre nivåer, vilka är: 
grundläggande antaganden, värderingar och normer samt artefakter. Nivåerna syftar till i vilken 
grad kulturen är synlig för den som observerar. Dessa nivåer sträcker sig från de väldigt gripbara 
och uppenbara manifestationerna som man kan se och känna, de så kallade artefakterna, till de 
djupt inbäddade omedvetna grundläggande antaganden som Schein (1992) definierar som 
kärnan i kulturen. Där i mellan finns värderingar och normer, och regler för beteenden som 
medlemmar i en kultur använder sig av för att framställa kulturen för sig själva och för andra.  
 

 
                                          Figur 1: Kulturens nivåer. Efter Schein (1992). 
 
På ytan av kulturen finns artefakter, som innehåller alla fenomen som man kan se, höra och 
känna när man kommer in i en ny grupp som är okänd för en (Schein, 1992). Artefakter 
inkluderar den synliga produkten av en grupp som till exempel hur den fysiska miljön ser ut, 
språket, teknologin, kläder, uppföranden och myter och historier som berättas av en 
organisation. Artefakter inkluderar även de synliga beteendena i en grupp och organisationens 
rutiner, det vill säga hur de går till väga i vissa situationer. Det viktigaste i den här nivån av 
kulturen är att den är lätt att observera men tolkningen av artefakterna skiljer sig från individ 
till individ (ibid). 

 
Artefakter 

 
Värderingar 
och normer 

 
Grundläggande 

antaganden 
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Allt lärande som sker i en grupp reflekterar i slutändan någons värderingar, det vill säga hur 
någon tycker att saker och ting borde vara (Schein, 1992). När en grupp skapas eller när den 
möter en ny uppgift eller ett nytt problem, så är den första lösningen på hur man ska hantera 
uppgiften eller problemet, det som reflekterar individers egna uppfattningar om vad som är rätt 
och fel. Värderingar innebär att individer medvetet har valt att vissa saker är bra och andra 
saker är dåliga, och kan beskrivas som att en individ föredrar vissa tillstånd bättre än andra 
(ibid). Jacobsen och Thorsvik (2008) tar upp ett exempel att om en person antar att alla 
människor är lata eller smitare så blir det ganska naturligt att personen önskar att de anställda 
måste styras och kontrolleras. Värderingar i en organisation kan uttryckas som det som 
organisationen anser vara bra och detta kommer ofta till uttryck genom bland annat de beslut 
som fattas (ibid). Till skillnad mot Schein så menar en del författare (bland annat Deal & 
Kennedy, 1983 och Aadland, 1994) att det är värderingar och normer som är kärnan i 
kulturen. Normer är nära sammankopplade med värderingar, vilket Aadland (1994) tydliggör i 
sin definition av normer i Bang (1999); 
 
”Normer är påbud eller regler som anger rätt handling inom ett avgränsat område för att främja och värna 
värderingar”.´ 
 
Normer växer fram genom den pågående aktiviteten i gruppen och blir efterhand oskrivna 
regler för hur gruppen ska bete sig (Bang, 1999). Deal och Kennedy (1983) menar att 
värderingar nästan aldrig heller är dokumenterade och de är ofta goda, sanna och föredömliga 
men svåra att omsätta i praktiken.  
 
Enligt Schein (1992) är våra grundläggande antaganden det som är själva kärnan i kulturen. När 
en lösning på ett problem fungerar om och om igen så tas det för givet att det är rätt lösning. 
Det som från början bara var en hypotes som stöttades av våra värderingar behandlas gradvis 
som verklighet och vi kommer att tro att det verkligen är på det här sättet som allt fungerar. 
Grundläggande antaganden har blivit så taget för givet att det inte finns någon variation inom 
en kulturell enhet. Om grundläggande antaganden är starka inom en grupp kommer 
medlemmarna att uppfatta beteenden som grundar sig på några andra antaganden att vara 
ofattbara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 10

3.1.2 Perspektiv på organisationskultur 
Martin (1992) har introducerat tre olika teoretiska perspektiv på organisationskultur vilka är 
integrationsperspektivet, differentieringsperspektivet och fragmenteringsperspektivet (Kappos & Rivard, 
2008). Organisationskultur som den beskrivs i ovanstående avsnitt stämmer väl överens med 
integrationsperspektivet. 
 
Enligt Martin (1992) i Harris & Ogbonna (1998), så är kultur ur ett integrationsperspektiv att alla 
medlemmar i organisationen delar samma värderingar och att det råder samstämmighet inom 
organisationen. Organisationen har en gemensam kultur där kulturen verkar integrerande på 
alla organisationens medlemmar och bildar en övergripande gemenskap (Jacobsen & Thorsvik, 
2002). Det finns ingen tvetydighet mellan medlemmarnas tolkning av manifestationer och 
därav är tolkningen tydlig bland medlemmarna (Kappos & Rivard, 2008).  
 
 

                         Figur 2: Integrationsmodellen. Jacobsen & Thorsvik (2008). 
 
Andra studier har visat att organisationer kan ha distinkta subkulturer och att en organisation 
vanligtvis inte har en enda ogenomtränglig kultur och detta stämmer enligt Kappos och Rivard 
(2008) med Martins differentieringsperspektiv. Detta perspektiv beskriver att medlemmar i en 
organisation kan tolka kulturella manifestationer olika och det råder endast samstämmighet på 
subkulturnivå (ibid). Alvesson (2002) menar att det kan vara problematiskt att se en 
organisationskultur som enhetlig och menar att det är mer lämpligt att betrakta den som en 
blandning av olika subkulturer. Bang (1999) skriver att Van Maanen och Barley definierar 
subkultur som; 
 
”en undergrupp av organisationens medlemmar som samverkar ofta med varandra, som identifierar sig 
själva som en distinkt grupp i organisationen, som delar en uppsättning problem som de flesta i gruppen är 
ense om är besvärliga och som rutinmässigt handlar mot bakgrund av gruppens unika kollektiva 
verklighetsuppfattning.” 
 
Vidare skriver Bang (1999) att Trice och Beyer framhåller tre förutsättningar som starkt bidrar 
till att subkulturer bildas i organisationer, vilka är: tät och nära kontakt, gemensamma 
erfarenheter samt gemensamma personliga egenskaper. Därför kan det enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2008) finnas stora kulturskillnader mellan olika kontor och avdelningar och mellan 
olika hierarkinivåer.  
 
Enligt Hatch (2002) har forskare presenterat två teoretiska riktlinjer för att beskriva skillnader 
mellan subkulturer inom en organisation. Hatch skriver att Siehl och Martin (1983) definierar 
subkulturer inom en organisation i relation till organisationens generella kulturmönster, 
framförallt när det gäller kulturens dominerande värderingar. Subkulturerna kan antingen 
stödja, förneka eller existera parallellt med den generella kulturens värderingar. Om 
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subkulturen är stärkande så stöttar den de dominerande värderingarna. Motkulturer däremot 
ifrågasätter organisationens dominerande värderingar medan självständiga subkulturer håller fast 
vid sina egna värderingar parallellt med de dominerande värderingarna. Hatch skriver att den 
andra riktlinjen skiljer mellan olika subkulturer mot bakgrund av yrke, arbetsgrupp, hierarkisk 
nivå och tidigare organisatoriska kopplingar. Två subkulturer som grundas på yrke kan 
exempelvis vara läkare och sjuksköterskor medan subkulturer som grundas på arbetsgrupp till 
exempel kan vara projektgrupper eller branschkontor. Hierarkiska subkulturer kan vara till 
exempel chefer och arbetare medan subkulturer som grundar sig på tidigare organisatoriska 
kopplingar bildas genom till exempel sammanslagningar av organisationer, där en organisation 
exempelvis är innovativ medan den andra är byråkratisk.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

                            Figur 3: Differentieringsmodellen. Jacobsen & Thorsvik (2008). 
 
Fragmenteringsperspektivet ser organisationer som någonting som är i ständig rörelse (Harris & 
Ogbonna, 1998) och enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) betyder det att enigheten bland 
medlemmarna i organisationen är situationsbetingad och instabil och att det kan ändra sig över 
tiden. En och samma person kan vara medlem av flera olika kulturer (ibid). Medlemmar i 
organisationen är inte alltid överens om tydliga gränser, kan inte identifiera gemensamma 
lösningar och kan inte heller förena motstridiga övertygelser (Kappos & Rivard, 2008). Trots 
detta kan medlemmarna påstå att de tillhör en kultur eftersom de delar gemensamma riktlinjer 
och övergripande mål, möter liknande problem och har jämförbara erfarenheter (ibid).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                               Figur 4: Fragmenteringsmodellen. Efter Jacobsen & Thorsvik (2008). 
 
Dessa tre teoretiska perspektiv skiljer sig åt men de är komplementära eftersom de används och 
kombineras samtidigt i studier av organisationer, vilket ger en tydligare och rikare insikt i 
kulturen än vad som skulle ha kommit fram om bara ett perspektiv användes (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Om bara integrationsperspektivet skulle användas skulle man inte få fram 
dubbeltydiga åsikter och oklara kulturelement, vilket innehas när fragmenteringsperspektivet 
används. Om däremot endast differentieringsperspektivet används skulle kulturelement som är 
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gemensam av alla organisationens medlemmar ignoreras, vilket fås fram av 
integrationsperspektivet (ibid).  
 
Trots att dessa perspektiv oftast används för att studera organisationskultur kan de även 
användas för att ta reda på vad som kännetecknar kulturen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En 
organisation kan vara präglad av en integrerad enhetlig kultur som integrationsperspektivet, 
eller så kan kulturen präglas av olika subkulturer som differentieringsperspektivet, och den kan 
även vara präglad av dubbeltydiga och överlappande kulturer som fragmenteringsperspektivet 
(ibid).  

3.2 Kultur och måluppfyllelse 
Antalet organisationsmedlemmar som delar samma värderingar kan förutspå en organisations 
framtida resultat (Lee & Yu, 2004). Sørensen (2002) skriver att forskning hävdar att starka 
organisationskulturer förbättrar en organisations resultat genom att medlemmarna av 
organisationen har ett konsekvent beteende. Starka kulturer ökar prestationerna eftersom när 
värderingar är tydliga och allmänt accepterade så blir intern kontroll och samordning mer 
effektiv (ibid). O´Reilly och Chatmans (1996) definition av starka kulturer är i Sørensen 
(2002);  
 
”en samling normer och värderingar som är allmänt och starkt delade genom hela organisationen”.  
 
Bang (1999) skriver att en stark kultur kan skapa lojalitet och deltagande bakom vissa 
värderingar och antaganden bland organisationers medlemmar, och se till att medlemmarna 
drar åt samma håll. En stark kultur hjälper organisationen att ta sig fram mot ett givet mål 
eftersom den verkar motiverande och samlande (ibid). Abrahamsson och Andersen (2005) tar 
upp argument som tyder på att organisationskulturen har en direkt inverkan på organisationers 
effektivitet. Ett argument hävdar att konsistens i kulturen förenklar för de anställda att ställa sig 
bakom organisationens mål och göra dem till sina egna. I ett annat argument så menar man att 
en stark kultur leder till förpliktelse och motivation bland de anställda (ibid).  
 
Även forskare som Denison (1990) menar att en organisations prestation är relaterad till vilken 
grad kulturen inom organisationen är gemensamt delad (Nazir & Lone, 2008). Denison, 
Haaland och Goelzer (2004) menar även att organisationer som har en stark kultur tenderar att 
vara effektiva eftersom de är konsekventa, väl samordnade och väl integrerade. Beteendet inom 
organisationen är väl rotat och ledare och övriga anställda har förmågan att nå 
överenskommelse även när det finns skilda åsikter. Den här typen av konsekvent beteende är 
en väldigt kraftfull källa av stabilitet och intern integration som har uppstått från ett allmänt 
tankesätt och en hög grad av likhet och överensstämmelse.  
 
Chatman och Cha (2003) hänvisar till Denison (1990) som beskriver att starka kulturer ökar en 
organisations prestationer på två sätt. För det första så förbättras resultaten eftersom de anställda 
stimuleras på grund av att deras normer och värderingar delas i organisationen och detta tilltalar 
de anställda och samlar de genom en uppsättning mål som är enhetliga och känns meningsfulla 
(Chatman & Cha, 2003). För det andra så ökar starka kulturer prestationer genom att forma 
och koordinera de anställdas beteende. Genom att normer och värderingar delas av hela 
organisationen så kommer de anställda att ha ”rätt” beteende och fatta ”rätt” beslut som går i 
linje med organisationens prioriteringar. Om alla delar normer och värderingar så behövs inga 
formella kontrollsystem som kan kännas kränkande för den enskilda individen. Delade normer 
och värderingar fungerar som informella kontrollsystem, vilket ofta är nödvändigt för att 
organisationer ska nå utmärkta resultat (ibid). 
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Det finns dock även nackdelar med en allt för stark kultur då det kan uppstå "grupptänkande" 
(Bang, 1999). Enligt Janis (1979) i Bang (1999) innebär grupptänkande att medlemmar 
motiveras att helt okritiskt acceptera sina ledares och medarbetares idéer, värderingar och 
förslag. Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver att det är lätt för en grupp med en stark 
gruppkänsla att ha svårt för att kunna ta kritik och detta leder till att gruppen försvarar sina 
beslut med alla medel, även om besluten är felaktiga och resultaten är dåliga. Gruppen präglas 
av en "vi-känsla" som verkar vara konfliktfri och detta försöker de bevara till varje pris (Bang, 
1999). Dessa grupper är ofta hårda när det gäller förhållanden till andra grupper och ser dessa 
ofta som "fiender" (ibid). Om grupper har starka kulturer kan det även leda till målförskjutning 
och suboptimering av delmål (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Detta innebär att 
gruppmedlemmarna endast fokuserar på att förverkliga sina delmål och mister viljan och 
förmågan att ta hänsyn till organisationens överordnande mål (ibid). 
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3.3 Sammanfattning av teoriavsnitt 
Nedanstående modell är en sammanfattning av hur vi tolkar de olika teorier som har 
presenterats. Många forskare menar att en stark kultur innebär att människorna inom 
organisationen delar samma normer och värderingar vilket leder till att organisationens 
prestationer ökar och hjälper organisationen att ta sig mot sitt mål. En stark kultur är enhetlig 
vilket stämmer överens med integrationsperspektivet, och detta borde enligt oss innebära att en 
organisation som präglas av en integrerad kultur har en hög måluppfyllelse. Både det 
differentierade- och det fragmenterade perspektivet innebär att kulturen inom organisationen 
är mer utspridd, det vill säga att normer och värderingar inte delas av hela organisationen. 
Detta betyder att kulturen är svag, vilket enligt oss borde innebära att organisationer som 
präglas av ett differentierat- eller fragmenterat perspektiv har en låg måluppfyllelse.  
                           
                                                      

                     Måluppfyllelse 
                                                            Hög                   Låg 
           
 
           Integrerad kultur = Stark 

 
          
          Differentierad kultur = Svag 

 
 
          Fragmenterad kultur= Svag 

 
 
                                                  
                                                   .        Figur 5: Sammanfattning av teoriavsnitt 
 
Som vi tolkar teorin borde en organisation med en stark integrerad kultur ha en hög 
måluppfyllelse. Organisationen borde därför hamna i den mörkgrå markerade rutan, och inte i 
den omarkerade rutan med låg måluppfyllelse. Om organisationen däremot har en svag kultur, 
som differentierad eller fragmenterad, borde organisationen hamna i de ljusgrå markerade 
rutorna med låg måluppfyllelse och inte i de omarkerade rutorna med hög måluppfyllelse. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt börjar vi med att presentera information om de valda studieobjekten. Därefter redovisar vi 
resultaten av vår enkätundersökning.  
 
Luleå tekniska universitet, LTU, är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet och bedriver 
forskning inom tekniskt vetenskapsområde och humanistiskt-samhällsvetenskapligt 
vetenskapsområde. Universitetet består av 13 institutioner varav Institutionen för industriell 
ekonomi och samhällsvetenskap, IES, är en av dem. Inom institutionen finns 11 forsknings- 
och undervisningsområden, vilka är uppdelade i olika avdelningar.  

4.1 Entreprenörskap 

Entreprenörskap ingår tillsammans med industriell organisation i en avdelning. På 
Entreprenörskap arbetar åtta personer och ämnet har valt att definiera sitt ämnesområde på 
följande sätt:  
 
Forskning om företagsamhet och särskild företagsutveckling som baseras på innovativa produkter, tjänster, 
produktionslösningar eller sätt att organisera verksamheten. I fokus för ämnet är inter-organisatoriska 
relationer relaterade till entreprenörskap och innovationer, men ämnet intresserar sig också för individer 
(entreprenörer) och deras organisationer.  
 
Entreprenörskap rör utveckling av kommersiella företag, speciellt utveckling som bygger på 
innovativa produkter, tjänster, processlösningar eller nya sätt att organisera företagsaktiviteter. 
Fokus ligger på samverkande organisationer för entreprenörskap och innovation, men intresse 
finns även för individer (entreprenörer) och deras företag.  
 
De som jobbar på Entreprenörskap är även involverade att utveckla personalen på LTU att bli 
bättre förberedd att undervisa på ett entreprenörskapssätt. Entreprenörskap är också engagerade 
i utbildning av studenter som går på LTU och de har ett antal kurser i ämnet. I både forskning 
och utbildning använder de sig av och drar fördelar av ett nära samspel med praktik. Genom 
interaktiva forskningsprojekt och bidrag från praktiker i kurssammanhang så är Entreprenörskap 
hängivna att leverera värde till intressenter både utanför och inom universitetet och till den 
närliggande regionen.  Entreprenörskaps budord är: 
 

• Delaktighet – öppenhet 
• Samarbete – att söka synergier 
• Vi ger credit till varandra 
• Vi gläds med varandra 
• Årlig aktivitet – konferens och nöje? 
• Vi bjuder in andra ämnen och externa aktörer till samarbete 
• Vi ger konstruktiv kritik och ser kritik som gåva 
• Vi samverkar gärna med praktiker inom områden som är forskningsmässigt intressanta 
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4.1.1 Mål och måluppfyllelse för Entreprenörskap 
Generella mål 
Generella mål för utveckling av ämnet som gällt perioden 2006 till och med 2008: 
 
Att utveckla forskningsämnet efter en trestegsmodell: (1) att under det första verksamhetsåret 
(2006) vara synliga och erkända i vår egen region, (2) att under år 2 uppnå nationellt 
erkännande som ett nationellt kunskapscentrum inom forskningsområdet Entreprenörskap, 
samt (3) att under ett tredje verksamhetsår uppnå internationell synlighet och vara erkända som 
en miljö för god forskning inom området. Detta uppnås genom: 
 

• Att ämnets vetenskapliga produktion är av betydande omfattning med en rad egna 
publikationer i form av vetenskapliga artiklar, vetenskapliga och populärvetenskapliga 
böcker samt conference papers. 

• Att den forskning vi bedriver med fördel kombinerar kvantitativa och kvalitativa 
forskningsmetoder. 

• Att ämnets involvering i grundutbildningen för studenter gradvis utvecklas, i första 
hand i samverkan med andra ämnen vid LTU.  

• Att de första egna kurserna för ämnet utvecklats och genomförts och att arbete pågår 
med sikte på fler kurser och hela program. 

• Att ämnet och dess medarbetare är djupt involverade också i den egna regionens 
utveckling genom t ex uppdragsforskning, följeforskning och uppdragsutbildning.  

• Att ämnet aktivt medverkar i arbetet med att forma en mer entreprenöriell kultur vid 
universitetet. 

• Att ämnet efter en treårig uppbyggnadsperiod består av en professor, tre seniora forskare 
och sex doktorander (där en jämn könsfördelning eftersträvas i alla kategorier). 

• Att ämnet genom en hög grad av externfinansiering (min 50%) arbetar med en 
ekonomi i balans. 

 
I stort sett så har de generella målen uppnåtts enligt avdelningschefen. Han ser dock några 
avvikelser vilka är att Entreprenörskap skulle kunna vara mer involverade i grundutbildningen 
för studenter. Avdelningschefen nämner även att Entreprenörskap har fem seniora forskare 
istället för tre som var målet och fyra associerade internationella seniorer där målet var noll. 
Målet för Entreprenörskap var sex stycken doktorander men i dagsläget finns bara två stycken 
aktiva doktorander. Vidare menar avdelningschefen att könsfördelningen okej, men det finns 
en manlig dominans på seniorsidan och kvinnlig dominans på doktorandsidan.  
 
Enligt Entreprenörskaps verksamhetsberättelse så är ämnet på god väg att uppnå sina mål.  När 
det gäller målet att bli internationellt synliga och erkända har exempelvis en av medarbetarna 
på Entreprenörskap fått en artikel publicerad i Academy of management review, som är en av 
världens mest erkända akademiska tidskrift. Medarbetare har även fått erkännande på 
konferenser i Australien, Thailand och Finland och blivit inbjudna som huvudtalare på 
internationella konferenser. Entreprenörskaps samarbete med internationella partners syns 
genom fyra gästande internationella professorer. 
 
För att få ytterligare information om Entreprenörskap är synliga och erkända i sin egen region, 
samt om de har uppnått nationellt erkännande kontaktades ett antal personer (se bilaga 3 för 
frågor). Svaren som erhölls av olika representanter från andra institutioner vid Luleå tekniska 
universitet, LTU, visade att fem av sex känner till att forskningsämnet Entreprenörskap finns 
inrättat vid LTU.  Däremot har fem av de sex respondenterna inte någon större kännedom om 
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Entreprenörskaps verksamhet. Fem av sex känner dock till att Entreprenörskap aktivt 
medverkar i arbetet med att forma en mer entreprenöriell kultur vid LTU.  
 
De två utomstående universitet som vi fick svar från var Handelshögskolan i Stockholm (från 2 
personer) och Linköpings universitet (1 person). Alla tre respondenter kunde nämna personer 
som jobbar vid Entreprenörskap vid LTU. En respondent kände inte till något övrigt om 
Entreprenörskap medan en annan av respondenterna var bekant med Entreprenörskaps 
forskning och hade exempelvis använt sig av en del av Entreprenörskaps forskning som referens 
i sin egen forskning. Den tredje respondenten skrev att Entreprenörskap bedriver en bra 
forskning och även att det finns ett visst samarbete mellan Entreprenörskap vid LTU och 
Handelshögskolan i Umeå.  
 
Från ESBRI fick vi svar från en person och denne kände till Entreprenörskap vid LTU. 
Personen visste vilka personer som jobbar på Entreprenörskap och kände även till deras 
avhandlingar. Vidare berättade personen på ESBRI att Entreprenörskap börjar bli väletablerat 
och att ämnet även samverkar med företag i närheten och med Handelshögskolan i Umeå. 
Personen som svarade tyckte även att Entreprenörskaps vetenskapliga produktion är av 
betydande omfattning. 
 
Produktionsmål 
Produktionsmål för år 2008 och utfall.    Mål Utfall   
    2008 2008  
- Docenturer       2    1     
- Doktorsexamina      2    2      
- Licentiatexamen      1    1      
- Artiklar i vetenskapliga journaler     7    5    
- Conference papers/bokkapitel   10  14    
- Visiting professors/researchers     3    3     
- Nyantagna doktorander      2   (2)      

4.2 Kvalitetsteknik och miljöledning  
Kvalitetsteknik och miljöledning skall bedriva grundutbildning, forskarutbildning, forskning 
samt kunskapsutbyte med samhället kring ledning och utveckling inom kvalitets- och 
miljöområdet. Grundutbildningen i kvalitetsutveckling och miljöledning ska bedrivas på ett sätt 
som gör avdelningen respekterad och uppskattad av deras studenter och av samhället. 
Avdelningen ska bidra till deras studenters personliga utveckling och förmedla kunskap som är 
väsentlig för fortsatta studier och göra dem konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. 
Forskarutbildningen inom avdelningen bedrivs inom forskarutbildningsämnena kvalitetsteknik 
och miljöledning och ska generera forskare som är attraktiva såväl inom universitetsvärlden som 
i näringsliv och övriga delar av samhället. Forskningen ska ha en tydlig och tillämpad inriktning 
och utnyttja att avdelningen har kompetens inom både kvalitets och miljöområde. 
Avdelningen ska sträva efter att ha ett bra samarbete med andra ämnesområden, universitet och 
länder. Kvalitets- & miljöledning ska även bidra till regionens utveckling genom att på olika 
sätt delta i kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Avdelningens samarbete med näringsliv 
och övriga delar av samhället ska tydligt synas i avdelningens sätt att genomföra 
grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Kvalitets- & miljölednings vision är: ”Vi 
skall vara internationellt erkända för att medskapa framtidens hållbara samhälle” och deras värderingar 
är: (se nästa sida) 
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• Vi har ett öppet klimat som bygger på gemenskap och respekt för varandra. 
• Vi ser till att alla medarbetare är delaktiga i information och beslut. 
• Vi arbetar för att skapa en hållbar hälsa. 
• Vi har en gemensam vilja att göra ett bra arbete. 
• Vi vill synas och höras för att påverka samhällets och våra ämnesområdens utveckling. 
• Vi prövar nya och bättre arbetssätt och är villiga att anta nya utmaningar. 
• Vi lyssnar på våra studenter. 

4.3 Enkätsammanställning Entreprenörskap 
De tre nedanstående diagrammen visar enkätsammanställningen för Entreprenörskap. För 
exakta svarsalternativ se bilaga 2.  
 
Det nedanstående diagrammet visar hur respondenterna har svarat på hur de tycker det är att 
jobba inom ämnet Entreprenörskap. Samtliga respondenter anser att deras arbete inom ämnet 
är utvecklande, krävande och utmanande. Samtliga är även överens om att arbetet är stressande 
till viss del. När det gäller frågan om respondenterna tycker att det är trivsamt att arbeta inom 
ämnet, ringade 60 procent in en tvåa på graderingsskalan, medan 40 procent ringade in en trea. 
Trots att diagrammet visar att svaren är uppdelade, så ligger alla svar nära varandra.  
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                   Diagram 1: Sammanställning fråga 1, Entreprenörskap.  
 
Diagram 2 (se nästa sida), visar en sammanställning över frågorna två till och med elva, där 
respondenterna har svarat hur väl de tycker att vissa påståenden stämmer överens med 
Entreprenörskap. Samtliga respondenter anser att ämnet är självständigt och produktivt. På de 
övriga påståendena var svaren mer utspridda. I påståendena om Entreprenörskap är trovärdig, 
teaminriktad, strukturerad och flexibel så har samtliga respondenter ringat in svarsalternativen 
ett, två eller tre på graderingsskalan vilket visar att alla respondenter är mer positiva än negativa 
till påståendena. 80 procent av respondenterna är även mer positivt inställda till påståendena 
huruvida Entreprenörskap är kreativ och individorienterad, medan 20 procent är mer negativt 
inställda till dessa påståenden.  I påståendet om Entreprenörskap är byråkratiskt tycker 80 
procent att det inte stämmer medan 20 procent tycker att de är det. Påståendet om 
Entreprenörskap är hierarkiskt gav splittrade svar, där respondenterna har ringat in 
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svarsalternativ från två till och med sex. 40 procent tycker dock att Entreprenörskap är mer åt 
det hierarkiska hållet medan 60 procent inte håller med om detta.  
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                   Diagram 2: Sammanställning fråga 2-11, Entreprenörskap. 
 
Diagram 3 visar att 80 procent av respondenterna tycker att det finns en stor gemenskap mellan 
de anställda medan 20 procent tycker att det delvis stämmer. I påståendena om det finns tydliga 
mål att arbeta mot samt om de känner att de tillhör en grupp som arbetar mot gemensamma 
mål så tyckte ingen att det inte stämmer, men diagrammen visar att vissa var mer benägna att 
hålla med dessa påståenden än vad andra var.  
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                   Diagram 3: Sammanställning fråga 12-14, Entreprenörskap. 
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Enkäten som vi delade ut hade även två öppna frågor som behandlade vilka värderingar som 
anses vara starkast bland de anställda på Entreprenörskap, samt vilket djur som respondenterna 
skulle kunna föreställa sig att Entreprenörskap skulle kunna vara och hur de skulle beskriva 
detta djur. När det gäller frågan om vilka värderingar som anses vara starkast bland de anställda 
så har tre av fyra respondenter svarat att de ställer upp och hjälper varandra. Andra värderingar 
som nämns är produktivitet, teamarbete och att de tillsammans bygger något. Två djur som 
nämns är vildhäst och varg men beskrivningarna av djuren liknar varandra. Beskrivningarna 
som görs är att djuren klarar sig själva, men trivs att komma tillbaka till flocken och 
gemenskapen. De andra djuren som nämns är terrier och katt och även här liknar 
beskrivningarna varandra. Djuren i dessa beskrivningar är inte stora men ändå smarta, snabba, 
vassa, ettriga och uthålliga. På dessa två frågor var det ett internt bortfall.  

4.4 Enkätsammanställning Kvalitetsteknik och miljöledning 
De tre nedanstående diagrammen visar enkätsammanställningen för Kvalitetsteknik och 
miljöledning. För exakta svarsalternativ se bilaga 2.  
 
I nedanstående diagram kan vi se att alla respondenter tycker att det är krävande att jobba inom 
Kvalitetsteknik och miljöledning. Cirka 86 procent anser att arbetet är utvecklande och 86 
procent anser även att arbetet är utmanande, men i detta fall så var det 14 procent som var mer 
negativt inställda till påståendet (ringat in en fyra). Svaren om huruvida respondenterna tycker 
att det är stressande att arbeta inom Kvalitetsteknik och miljöledning visade att de flesta tycker 
att det stämmer till viss del. Påståendet om huruvida arbetet är trivsamt gav ett internt bortfall, i 
övrigt var alla mer positivt än negativt inställda till påståendet. 
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                   Diagram 4: Sammanställning fråga 1, Kvalitetsteknik och miljöledning. 
 
Diagram 5 visar att samtliga respondenter är eniga om att Kvalitetsteknik och miljölednings 
avdelning är trovärdig. Cirka 40 procent av respondenterna anser att avdelningen är 
självständig, medan 14 procent anser att det inte stämmer. Påståendet om avdelningen är 
kreativ gav ett internt bortfall, medan cirka hälften av de svarande tycker att påståendet 
stämmer, och hälften att det stämmer delvis. Påståendena om respondenterna tycker att 
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avdelningen är strukturerad och hierarkisk gav spridda svar. En större del av respondenterna 
tyckte dock att avdelningen är strukturerad och de flesta tyckte även att avdelningen inte är 
hierarkisk. Alla respondenter var mer positivt än negativt inställda till påståendena om huruvida 
avdelningen är produktiv och flexibel. De flesta respondenter tycker inte att Kvalitetsteknik 
och miljöledning är byråkratisk, då endast 14 procent har ringat in ett svarsalternativ som ligger 
i den mer positiva delen av graderingsskalan. När det gäller påståendet om avdelningen är 
teaminriktad så har en stor del av respondenterna svarat att de delvis håller med detta. Av dessa 
respondenter hade hälften ringat in en trea, medan andra hälften hade en mer negativ 
inställning till påståendet och ringat in en fyra på graderingsskalan. De flesta respondenter 
tycker att Kvalitetsteknik och miljöledning är individorienterade, då endast 14 procent ringade 
in ett svarsalternativ åt det mer negativa hållet på graderingsskalan. 
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                    Diagram 5: Sammanställning fråga 2-11, Kvalitetsteknik och miljöledning. 
 
Diagram 6 (se nästa sida), visar ett internt bortfall i påståendet om det finns en stor gemenskap 
bland de anställda.  Cirka 29 procent tycker att detta påstående stämmer, medan 57 procent 
tycker att det stämmer till viss del. Påståendena om det finns tydliga mål att arbeta mot samt 
om respondenterna känner att de tillhör en grupp som arbetar mot gemensamma mål gav mer 
splittrade svar. Påståendet om tydliga mål, gav dock svar som lutade lite mer åt det negativa 
hållet, medan påståendet om de arbetar mot gemensamma mål gav svar som lutade lite mer åt 
det positiva hållet på graderingsskalan. 
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                   Diagram 6: Sammanställning fråga 12-14, Kvalitetsteknik och miljöledning. 
 
De två öppna frågorna visar att de värderingar som verkar vara starkast bland de anställda är den 
gemensamma viljan att göra ett bra jobb, samt att i första hand sätta kunden i centrum. Dessa 
värderingar har 86 procent respektive 57 procent respondenter angett. Andra värderingar som 
nämns bland respondenterna är hjälpsamhet, engagemang och att det ska vara högt i tak. En av 
de sju svarande visste ej vilka de starkaste värderingarna var bland de anställda. På djurfrågan så 
svarade de flesta respondenterna att de ser sin avdelning som en häst med beskrivningarna att 
avdelningen är hårt arbetande, envis, strävsam och pålitlig. Andra djur som nämns är 
kackerlacka, myra och ko med beskrivningarna att avdelningen är lugn, trygg, produktiv, 
arbetar flitigt och systematiskt samt att de är duktiga på att anpassa sig till många olika 
situationer trots att de är små.   
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5. Analys och slutsats 

 I följande avsnitt kommer vi att koppla ihop teori och empiri för att sedan kunna besvara studiens 
forskningsfrågor.  

5.1 Entreprenörskap 
I enkätsammanställningen för Entreprenörskap kunde vi se att de anställda var samstämda i de 
flesta påståendena. Detta stämmer väl överens med Martins (1992) beskrivning av 
integrationsperspektivet, vilket är att det råder samstämmighet inom organisationen och att alla 
medlemmar delar samma värderingar. Även värderingarna bland de anställda på 
Entreprenörskap var liknande då många ansåg att de anställda bland annat ställer upp och 
hjälper varandra, samt att avdelningen är produktiv. Värderingarna som respondenterna angav i 
sina svar stämmer även i viss mån överens med de dokumenterade budorden som finns för 
Entreprenörskap. Detta kan kopplas ihop med det Abrahamsson och Andersen (2005) skriver 
om, att en enhetlig kultur förenklar för de anställda att ställa sig bakom organisationens mål och 
göra dem till sina egna. I påståendet om de anställda anser att det finns en stor gemenskap, så 
var alla överens om att det stämmer. Detta kan jämföras med Jacobsen & Thorsviks (2002) 
beskrivning av integrationsperspektivet, vilket är att organisationen har en gemensam kultur 
där kulturen verkar integrerande på alla organisationens medlemmar och bildar en 
övergripande gemenskap.  
 
Schein (1992) menar att organisationskultur bland annat är de idéer, känslor och föreställningar 
organisationsmedlemmarna utvecklar för att karaktärisera sig själva. Enkätfrågan om vilket djur 
som de anställda tycker att Entreprenörskap föreställer, visar att de anställda har en någorlunda 
gemensam föreställning av hur de ser sig själva. Beskrivningarna av djuren från respondenterna 
visar att de ser sig själva som individuellt starka, samtidigt som det finns ett samarbete och en 
stor gemenskap inom ämnet. Denna koppling mellan teori och empiri ger oss en grund att 
besvara vår första forskningsfråga, vilken är i vilken utsträckning som kulturen är enhetlig inom 
organisationens olika delar. Som vi nämnt ovan så är Entreprenörskaps kultur enhetlig, vilket 
betyder att de tillhör integrationsperspektivet.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     Figur 6: Integrationsmodellen. Jacobsen & Thorsvik (2008). 
 
De produktionsmål och dess utfall som vi fick av Entreprenörskap för år 2008 visar att 
uppfyllelsen för produktionsmålen var hög, då ämnet har uppfyllt fem av sju produktionsmål. 
Dessa mål går att mäta kvantitativt vilket gjorde att det var lätt att se om de hade uppnått dessa. 
Entreprenörskap hade även generella mål för år 2006-2008, dessa mål var kvalitativa vilket 
gjorde det svårare att mäta och veta om de har uppnåtts. Enligt avdelningschefen för 
Entreprenörskap har de generella målen till stor del uppnåtts och han pekar endast på ett fåtal 
avvikelser. Även den information som vi har fått från verksamhetsberättelsen, olika 
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institutioner, universitet och ESBRI tyder på att Entreprenörskap har uppnått de generella 
målen då Entreprenöskap är välkända och erkända både nationellt och internationellt för det 
arbete som de gör, speciellt inom deras eget forskningsämne. Något som kan poängteras är 
dock att övriga institutioner vid LTU känner till Entreprenörskap, men de har ingen större 
kännedom om deras verksamhet. Ytterligare något som bör påpekas är att de generella målen 
inte är specifika nog för att kunna kontrolleras om de har uppnåtts. Exempelvis är det svårt att 
kontrollera när Entreprenörskap har uppnått ett nationellt erkännande. Måste alla som bedriver 
forskning inom detta område i hela landet tycka att Entreprenörskap vid LTU är ett nationellt 
kunskapscentrum inom forskningsområdet, eller har målet uppnåtts om hälften tycker detta? 
Det är även svårt att veta när Entreprenörskap har uppnått internationell synlighet. Det står 
exempelvis i deras verksamhetsberättelse att en medarbetare har fått en artikel publicerad i en 
erkänd akademisk tidskrift och att medarbetare har fått erkännande på konferenser i olika 
länder. Gör detta att forskningsämnet Entreprenörskap är synliga internationellt och erkända 
som en miljö för god forskning, eller betyder det ”endast” att medarbetare är kända för det de 
har gjort?  
 
Som nämnts ovan så är kvalitativa mål svåra att mäta och kontrollera, och i denna studie finns 
inte utrymme för att gräva djupare i detta. Genom den information som vi har fått har vi dock 
dragit en slutsats om Entreprenörskaps måluppfyllelse. Vi anser att måluppfyllelsen för 
produktionsmålen samt de generella målen är hög eftersom den information vi har erhållit 
bekräftar detta. 
 
Enligt ett antal författare i teorin (bland annat Sørensen, 2002; Bang, 1999 och Denison, 1990) 
så kan en enhetlig kultur förbättra en organisations resultat genom att medlemmarna har ett 
konsekvent beteende, är väl samordnade och väl integrerade. En enhetlig kultur kan skapa 
lojalitet och deltagande bakom vissa värderingar och antaganden bland organisationens 
medlemmar och se till att medlemmarna drar åt samma håll. Vidare menar Chatman och Cha 
(2003) att om normer och värderingar delas av hela organisationen så kommer medlemmarnas 
beteende och beslut att gå i linje med organisationens prioriteringar. Detta stämmer överens 
med ämnet Entreprenörskap eftersom de är samstämmiga på de flesta frågor som har besvarats, 
samtidigt som de har en hög måluppfyllelse. Entreprenörskap har även tydliga mål och de 
anställda känner även att de arbetar tillsammans mot dessa mål. Detta kan jämföras med det 
Bang (1999) skriver om att en enhetlig kultur hjälper organisationen att ta sig fram mot ett 
givet mål, eftersom den verkar motiverande och samlande. 
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            Måluppfyllelse 

                                                 Hög                   Låg 
       
           
 

 Integrerad kultur = Stark 

 
          
           
Differentierad kultur = Svag 

 
 
           
Fragmenterad kultur= Svag 
 
 
            Figur 7: Kultur och måluppfyllelse för Entreprenörskap. 
 
Denna koppling till teorin kan ge ett svar på vår andra forskningsfråga som är om 
organisationskulturen kan påverka organisationens måluppfyllelse. Vår studie tyder på att 
Entreprenörskap har en integrerad kultur med hög måluppfyllelse. 

5.2 Kvalitetsteknik och miljöledning 
Enkätsammanställningen för denna avdelning tyder på att de anställda i många fall inte är 
samstämmiga, då svaren i många frågor var utspridda. Dock så var de flesta respondenter eniga 
om vilka värderingar som är starkast bland de anställda, och dessa värderingar liknar även de 
värderingar som avdelningen har angett att de ska ha. Bland annat så var det många 
respondenter som angav att det finns en gemensam vilja att göra ett bra jobb och att kunden 
ska sättas i centrum, vilket stämmer väl överens med de värderingar som avdelningen har 
uppgett. Eftersom de anställda delar värderingar skulle vi kunna koppla detta till Martins 
integrationsperspektiv, men det råder ingen större samstämmighet bland de övriga frågorna 
vilket gör att avdelningen inte tydligt kan kopplas samman med detta perspektiv. 
Enkätsammanställningen visar även att det finns en gemenskap bland de anställda på 
avdelningen, men att den inte är riktigt stark. Detta kanske kan kopplas ihop med att 
respondenterna anser att avdelningen är mer individorienterad än teaminriktad. Även detta 
tyder på att avdelningen inte har en integrerad kultur då en sådan kultur enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2002) ska vara integrerande på alla organisationens medlemmar och bilda en 
övergripande gemenskap. 
 
Det går nästan att urskilja subkulturer bland svaren vi fått och då hade avdelningen varit 
differentierade enligt Martin (1992). Dock så fann vi att de anställda kunde vara medlem i en 
grupp i några påståenden, men medlem i en annan grupp i andra påståenden. Detta stämmer 
överens med Martins fragmenteringsperspektiv, vilket beskrivs som att enigheten mellan 
medlemmarna inom organisationen är situationsbetingad och instabil och att det kan ändra sig 
över tiden. Enligt fragmenteringsperspektivet kan en och samma person vara medlem av flera 
olika kulturer, vilket stämmer överens med avdelningen för Kvalitetsteknik och miljöledning. 
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När det gäller huruvida avdelningen är självständig, hierarkisk och teaminriktad går det att 
urskilja två grupper, men vid andra frågor går det att urskilja andra konstellationer av grupper. 
Svaret på vår första forskningsfråga blir därför att vi anser att kulturen på Kvalitetsteknik och 
miljöledning inte är enhetlig och att de tillhör fragmenteringsperspektivet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Figur 8: Fragmenteringsmodellen. Jacobsen & Thorsvik (2008). 

 
Respondenternas svar angående huruvida det finns tydliga mål att arbeta mot tyder på att de 
anställda inte tycker att det finns det. Enkäten visar dock att de anställda till en större grad 
känner att de arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål inom avdelningen. Då 
Kvalitetsteknik och miljöledning enligt oss tillhör fragmenteringsperspektivet borde deras 
måluppfyllelse inte vara så stark. Eftersom vi inte har fått tag på information om avdelningens 
mål och måluppfyllelse så kan vi tyvärr inte dra någon slutsats som vi kan koppla ihop med 
teorin, och därför inte besvara vår andra forskningsfråga.  

5.3 Övriga kommentarer 
Syftet med vår studie var att belysa kulturen inom olika delar av en organisation samt studera 
vilken betydelse kulturen har för en organisation att uppnå sina mål. För att precisera syftet så 
ställdes två forskningsfrågor. Första frågan var: i vilken utsträckning är kulturen enhetlig inom 
en organisations olika delar? Denna forskningsfråga har vi kunnat besvara fullt ut för de båda 
studieobjekten. Den andra forskningsfrågan var: kan organisationskulturen påverka en 
organisations måluppfyllelse? Denna forskningsfråga har vi däremot inte kunnat besvara fullt ut, 
eftersom vi inte har fått fram den information som behövs. Eftersom vi bara har kunnat besvara 
denna forskningsfråga utifrån ett studieobjekt så leder detta till att vi inte kan få bekräftelse på 
huruvida organisationskulturen kan påverka organisationens måluppfyllelse. Nu kan vi inte dra 
någon stark slutsats om detta. Om vi hade fått underlag även från det andra studieobjektet så 
hade det lett till att vi hade haft en bättre grund att stå på för att kunna besvara den andra 
forskningsfrågan.  
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6. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt diskuteras tankar och information som inte berör syftet och forskningsfrågorna, men som har 
framkommit under studiens gång. 
 
Luleå tekniska universitet är en stor organisation med många institutioner. Varje institution 
innehåller dessutom flera avdelningar som består av olika forsknings- och utbildningsämnen. Vi 
har förstått under studiens gång att det ofta förekommer omorganisationer då nya avdelningar 
bildas. En stor del av de avdelningar som vi har stött på i vår studie består av ett antal ämnen 
som verkar vara väldigt självständiga. Det finns till exempel inga gemensamma mål och inte 
heller något större samarbete mellan avdelningsämnena. Det finns inte heller några 
dokumenterade mål för vissa ämnen.  
 
Detta får oss att fundera på vilken funktion som avdelningarna fyller, när det inte verkar finnas 
något gemensamt som binder samman dem. Om det inte finns några tydliga riktlinjer för de 
olika ämnena att gå efter och inget annat än visioner, budord och institutionens mål, blir det 
inte då svårt att veta vad varje ämne och avdelning jobbar mot? Visioner, budord och 
institutionens mål känns stora och övergripande och enligt oss borde det vara enklare om det 
fanns nedskrivna operativa mål som tydliggör vad avdelningarna och ämnena ska uppnå. 
 
Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap, IES, har tydligt nedskrivna strategiska mål i 
sitt verksamhetsuppdrag. Ett strategiskt mål är förstärkt tydligt och ansvarstagande ledarskap och 
medarbetarskap där en framgångsfaktor är att alla medarbetare ska ha god kännedom om IES 
mål och vad varje individ behöver bidra med/producera. För att uppnå detta ska det bland 
annat finnas tydliga mål för vad varje individ ska prestera. För att veta vad varje individ ska 
prestera så anser vi att det borde finnas mål för vad avdelningarna och varje ämne ska prestera. 
Mål kanske finns, men enligt den information som vi har fått så verkar det inte finnas det för 
alla ämnen. Ytterligare funderingar som då väcks är hur IES kan ta reda på om målen har 
uppnåtts?  
 
Vi tror att det säkert finns mål för varje ämne som tydliggör vad de strävar mot, eftersom 
generellt sett så måste varje avdelning, ämne och individ veta vad deras syfte är och vad de ska 
arbeta mot. Men detta är i så fall inget som finns lättillgängligt eller verkar vara tydligt uttalat. 
Detta kanske kan bero på att universitetet inte är något vinstdrivande företag, utan endast ska 
hålla sin budget i balans. Universitetet har även många kvalitativa mål som är svåra att mäta och 
att greppa. Det hade förmodligen varit lättare att utföra denna studie på ett företag som är 
vinstdrivande och som har mål som går att mäta, eftersom det skulle ha blivit lättare att kunna 
koppla det till teorin och besvara forskningsfrågorna.  
 
Vår studie har varit väldigt intressant att genomföra, men det hade varit ännu mer intressant att 
kunna utföra en större studie med en djupare undersökning av olika institutioners avdelningar 
och ämnen för att få en tydligare bild av institutionerna och hur hela universitet fungerar.  
 
Det verkar inte heller finnas så mycket forskning kring huruvida organisationskultur kan 
påverka en organisations måluppfyllelse. Det skulle vara intressant att forska mer kring just 
detta. 
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Bilaga 1 
 
Enkät  
 
Vi är två studenter som går ekonomprogrammet som skriver C-uppsats inom inriktningen 
organisation. Vår uppsats ska belysa organisationskultur och vi har bland annat valt att studera 
Er avdelning.  
 
Enkäten innehåller 17 frågor och tar cirka fem minuter att besvara. På din avdelning finns det 
en låda där du kan lämna din enkät när du har besvarat den.  Vi är tacksamma för svar snarast 
möjligt, men senast fredag 15 maj, kl 12.00. 

 
1. Hur tycker du det är att jobba inom X?  
 
Utvecklande 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 

 
Stressande 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 

  
Trivsamt 

 
1 2 3 4 5 6 

Stämmer     Stämmer ej 
  
Krävande 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 

 
Utmanande 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 

 
 
Hur väl tycker du att dessa påståenden stämmer överens med X? 
 
2. X är självständig 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 

 
 
 



 II

3. X är kreativ 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 

 
4. X är trovärdig  
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 

 
5. X är strukturerad 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 

 
6. X är hierarkisk 

 
1 2 3 4 5 6 

Stämmer     Stämmer ej 
 

7. X är produktiv 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 
 

8. X är byråkratisk 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 
 

9. X är team-inriktad 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 
 

10. X är individorienterad 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 
 

11. X är flexibel 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 
 

12. Det finns en stor gemenskap mellan de anställda på X 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 
 

 



 III

13. Det finns tydliga mål att arbeta mot inom X 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 
 

14. Jag känner att jag tillhör en grupp som arbetar mot gemensamma mål 
 

1 2 3 4 5 6 
Stämmer     Stämmer ej 
 

15. Vilka värderingar anser du är starkast bland de anställda inom X? 
 
 
 
 
 
 
16. Om du föreställer dig att X är ett djur- vilket djur skulle det i så fall vara? 
Beskriv djuret 
 
 
 
 
 
 
 
17. Har du några övriga kommentarer? 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

Emma & Stina
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Bilaga 2 
Enkätsammanställning Entreprenörskap 

 Stämmer     Stämmer ej 
Gradering 1 2 3 4 5 6 

       
Fråga 1 4 1 0 0 0 0 

 0 0 4 1 0 0 
 0 3 2 0 0 0 
 1 4 0 0 0 0 
 3 2 0 0 0 0 

Fråga 2 2 3 0 0 0 0 
Fråga 3 1 3 0 1 0 0 
Fråga 4 3 1 1 0 0 0 
Fråga 5 1 2 2 0 0 0 
Fråga 6 0 1 1 1 1 1 
Fråga 7 3 2 0 0 0 0 
Fråga 8 0 0 1 0 3 1 
Fråga 9 3 1 1 0 0 0 
Fråga 10 2 2 0 1 0 0 
Fråga 11 2 1 2 0 0 0 
Fråga 12 2 2 1 0 0 0 
Fråga 13 2 1 2 0 0 0 
Fråga 14 3 1 1 0 0 0 

 
Enkätsammanställning Kvalitetsteknik och miljöledning 

 Stämmer     Stämmer ej 
Gradering 1 2 3 4 5 6 

       
Fråga 1 4 2 1 0 0 0 

 1 2 2 2 0 0 
* 2 3 1 0 0 0 
 1 6 0 0 0 0 
 3 3 0 1 0 0 

Fråga 2 0 3 1 2 0 1 
Fråga 3* 0 3 3 0 0 0 
Fråga 4 3 4 0 0 0 0 
Fråga 5 2 1 3 0 1 0 
Fråga 6 0 1 1 2 1 2 
Fråga 7 1 3 3 0 0 0 
Fråga 8 0 0 1 2 2 2 
Fråga 9 0 1 2 2 2 0 
Fråga 10 1 3 2 1 0 0 
Fråga 11 1 5 1 0 0 0 
Fråga 12* 0 2 4 0 0 0 
Fråga 13 0 2 0 3 1 1 
Fråga 14 0 2 2 1 1 1 

 
* = Internt bortfall 
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Bilaga 3 
 
Frågor till andra institutioner vid LTU 
 

• Känner du till att forskningsämnet Entreprenörskap finns inrättat vid LTU? 
• Vad känner du till om forskningsämnet Entreprenörskap vid LTU? 
• Känner du att ämnet Entreprenörskap aktivt medverkar i arbetet med att forma en mer 

entreprenöriell kultur vid LTU? 
 
 
Frågor till representanter för forskningsämnet Entreprenörskap vid 
andra universitet 
 

• Känner du till att forskningsämnet Entreprenörskap finns inrättat vid Luleå tekniska 
universitet? 

• Vad känner du till om forskningsämnet Entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet? 
 
 
Frågor till anställda på ESBRI 
 

• Känner du till att forskningsämnet Entreprenörskap finns inrättat vid Luleå tekniska 
universitet? 

• Vad känner du till om forskningsämnet Entreprenörskap vid Luleå tekniska universitet? 
• Anser du att den vetenskapliga produktionen som forskningsämnet Entreprenörskap vid 

Luleå tekniska universitet publicerat de senaste åren är av betydande omfattning? 
 
 
 
 

 


