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Skifta attityd och beteende 

 

En framgång eller ett misslyckande förklaras ofta med, ”Det är deras företagskultur!” Det är en attraktiv 
och logisk förklaring. En stark företagskultur sägs vara nyckeln till att lyckas i ett konkurrenspräglat 
affärsklimat, och med en svag kultur är du snart ute ur leken. Även om förklaringen låter enkel, är 
begreppet företagskultur komplicerat. Vad menar vi egentligen när vi pratar om företagskultur?  

En beskrivning av företagskultur baseras ofta på hur saker och ting görs och gemensamma värden i ett 
företag, men den verkliga kärnan är de omedvetna tankar som driver medarbetares beslut och beteenden 
varje dag. Dessa tankar grundar sig på gemensamma antaganden, vilka oftast har sitt ursprung i 
företagsgrundarens synsätt, och som medarbetarna framgångsrikt har tillämpat över tid för att lösa 
interna och externa utmaningar. Denna framgång ses som en bekräftelse på dessa antaganden och 
resulterar så småningom i en kollektiv inställning till vad som är rätt sätt att tänka, känna, agera och 
också hur man ser på det rådande affärsklimatet. 

Kulturen avgör medarbetares syn på sig själva som en del av organisationen, hur de relaterar till kunder, 
interagerar med auktoriteter, deras sätt att hantera problem, förståelsen för den övergripande 
verksamheten, förmågan att ta strategiska beslut och hur de beskriver syftet i företaget.  

 Vad är det då som skapar en stark företagskultur? Faktum är att, förutom de kulturer som har stora 
problem med brist på förtroende, oärlighet, negativitet eller helt saknar struktur, har ingen specifik kultur i 
sig varken ”rätt” eller ”fel”. Styrkan i en kultur måste utvärderas med utgångspunkt från sin egen 

konkurrerande miljö: varje företag kan ha vissa 
kulturella element som är lämpliga för att nå 
framgång i både sin nuvarande och förväntade 
framtida affärsmiljö, och andra som inte är det. 
Ledare som tror att vissa delar i deras kultur 
kommer att göra det svårare att övervinna de 
utmaningar de står inför, måste göra förbättringar 
i dessa områden. 

 
I en nylig studie av Dale Carnegie, tillfrågades 600 seniora ledare i fyra länder1 om deras 
inställning till den egna företagskulturen, deras attityd till vikten och inverkan av företagskultur, 
och vilka åtgärder de planerade för att förbättra den. Undersökningar om företagskultur är inte 
ovanliga, men oftast ingår medarbetare från alla nivåer i organisationen. Vi har valt att fokusera specifikt 
på de personer som har ledande roller, för att få en bättre förståelse för deras synsätt och vilka 
ansträngningar som görs på de högsta nivåerna i en organisation för att hantera den här frågan.  

I studien framträdde en undergrupp med speciellt framgångsrika företag, och vi tittade närmare på 
skillnader i attityder och handlingar jämfört med övriga i svarsgruppen. Undergruppen definierades utifrån 
ledarnas egen bedömning av företagets kultur; 21% beskrev sin egen företagskultur som utmärkt. Med 
hjälp av ytterligare objektiva mätningar, kunde de företag som verkligen var framgångsrika jämfört med 
sina konkurrenter, urskiljas. Fortsättningsvis kallar vi de företag som har seniora ledare som uppgav att 
de hade en ”utmärkt” kultur, överträffar ekonomiska förväntade resultat, har lägre personalomsättning och 
högre medarbetarengagemang än andra företag i samma bransch, för ”Culture Champions,” CC, och 
ledare i dessa företag CC-ledare. 

 

1 India, Germany, the United States and Indonesia 

Endast 21% av 600 seniora ledare 
sa nyligen i en undersökning att 
deras företagskultur är “utmärkt”. 
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Utmaningar med att skapa en sund 
företagskultur 
 
Om kultur är så viktigt, varför gör inte fler 
företag rätt? Att skapa och upprätthålla en 
positiv och enande kultur i ett accelererande 
affärsklimat är svårt av många anledningar, 
och det är en utmaning i sig att göra korrekta 
bedömningar av läget. Forskning visar att 
medarbetare från olika delar av samma 
organisation ofta har mycket skilda 
uppfattningar om företagskulturen2. Och 
eftersom den är så invecklad och välbekant 
kan det vara svårt för dem som arbetar i 
kulturen att få en tydlig bild av den. 

Även om ledare lyckas få en övergripande och 
objektiv bild av företagets kultur är det långt   
ifrån enkelt att genomföra förändringar där det   
behövs. Företagskulturen är sammanflätad 
med nästan allt som en organisation tycker och gör, vilket också är det som gör den så kraftfull – och 
samtidigt så svår att förändra. Dessutom skapar framgången i sig ett motstånd till förändring, och de 
väsentliga delar av en företagskultur som tidigare har hjälpt en organisation att lyckas, kan bli till hinder 
när affärsklimatet förändras. Företag som är involverade i sammanslagningar eller förvärv måste hantera 
integration av flera företagskulturer, och för organisationer som arbetar internationellt ökar komplexiteten 
–med skillnader i samhällskulturer, genom olika seder, idéer och beteenden hos människor och nationer.   

Nya sätt att arbeta med hjälp av tekniska lösningar, komplicerar hanteringen av företagskulturen. Kultur 
bottnar i utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan människor, och karaktären för dessa mänskliga 
interaktioner, som är utgångspunkt för den typen av lärandekultur, är föränderlig. Arbetsrelationer kan 
vara tillfälliga (t ex projekt- och kontraktsanställda) och många saknar i allt högre grad den förtrolighet och 
möjlighet att snabbare skapa relationer, som kontakt ansikte mot ansikte ger (gäller medarbetare som 
arbetar på distans). Medarbetarnas uppfattning om det företag de arbetar hos formas inte bara av 
traditionella, officiella kanaler såsom HR och de närmaste cheferna, utan också av företagets medvetna 
aktiviteter i sociala medier och av olika externa forum som t ex LinkedIn, där ett företags budskap och 
image kan vara svåra att kontrollera. Seniora ledare från CC-företag verkar hantera det här skiftet mycket 
bra. 44% av CC-ledarna uppgav öppenhet på arbetsplatsen som en av utmaningarna för att upprätthålla 
en högpresterande kultur, jämfört med endast 27% av de övriga. 

På samma gång är vissa av de önskade resultaten, vilka också gör det viktigt att ha en stark 
företagskultur, som produktivitet och personalomsättning, direkt relaterade till några av problemen som 
pekas ut som utmaningar när det gäller att upprätthålla den önskade kulturen. Seniora ledare tyckte att 
krav på ökad produktivitet var den främsta utmaningen för att skapa och behålla en positiv företagskultur, 
följt av trenden ökad mobilitet för medarbetare och medarbetares ökade krav och förväntningar. 
 
Sett till dessa utmaningar, avgörs företagskulturen till stor del av de attityder som är framträdande hos 
organisationens seniora ledare. 
2 "The Workforce Institute at Kronos and WorkplaceTrends Employee Engagement Lifecycle Series: Who's the Boss of Workplace 
Culture?". (2016, March 9). Retrieved July 30, 2017, from https://www.kronos.com/about-us/newsroom/whos-boss-workplace-
culture-hr-managers-and-employees-disagree-says-new-workforce 
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Attityder 

När det gäller attityders inverkan på företagskulturen kommer vi att tänka på Dale Carnegies uttryck ”Våra 
tankar gör oss till dem vi är,” och hur CC-ledares tankar och attityder skiljer sig från ledares i icke CC-
företag. Framgång börjar med ledare som tycker att företagskultur är viktigt och är övertygade om att 
kulturen påverkar företagets resultat. Av de höga chefer som tillfrågades om företaget stöttar en 
högpresterande kultur, svarade mycket få att företagskultur inte är en prioritet. Och en närmare 
undersökning visade stora skillnader i attityder. 

 
Nästan samtliga ledare som kom från framgångsrika företag (92%) tror att 
kulturen har stor inverkan på ekonomiska resultat och är viktig för att kunna 
nå ekonomiska mål. Att jämföras med endast 58% av övriga ledare. 
Eftersom många ledare har kravet på sig att prestera gentemot aktieägare, 
som främst fokuserar på det ekonomiska resultatet, är det extra viktigt att förstå det här sambandet. 
Professor Emeritus James Heskett, Harvard Universitet hävdar i sin studie att så mycket som hälften av 
skillnader i rörelseresultat mellan olika organisationer kan tillskrivas effektiva kulturer3.  1  

En positiv och sund kultur driver ekonomiska resultat genom att medarbetare känner sig motiverade och 
inspirerade att göra sitt bästa i en trygg miljö, de är engagerade. I studien uppgav endast 2% av ledarna 
från framgångsrika företag att kultur bara hade måttlig, liten eller ingen inverkan på medarbetar-
engagemang (ME), jämfört med 28% av ledarna i övriga företag. Med andra ord, nästan 3 av 10 företag 
som inte uppnådde kriterierna för att vara ett CC-företag, hindras av sin inställning att det inte gör någon 
större skillnad att ha engagerade medarbetare. 
 
En liknande skillnad i attityder framträdde när det gällde medarbetarengagemangets inverkan på 
ekonomiska resultat. 92% av de höga cheferna från CC-gruppen tror att hög nivå på medarbetar-
engagemang har mycket stor inverkan på ekonomiska resultat och är viktigt för att kunna nå ekonomiska 
mål. Logiken talar för att det har en stor inverkan. Dale Carnegies studie i medarbetarengagemang 
visade att det är mer sannolikt att oengagerade medarbetare känner sig oroliga, uttråkade och irriterade, 
vilket knappast är känslor som får människor att göra sitt bästa. Men trots dessa talande bevis, sa en 
tredjedel av ledarna från icke högpresterande företag att engagemang endast har måttlig, liten eller ingen 
inverkan på ekonomiska resultat. 

                                                      
3Heskett, J. L. (2012). The Culture cycle: How to shape the unseen force that transforms performance. Upper Saddle River, N.J: FT 
Press. 
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CC-ledare skilde sig markant från övriga seniora ledare när det gällde uppfattningen om vad som är 
viktigt för att skapa en högpresterande kultur. De identifierade medarbetarträning (64% av CC-ledare mot 
32% av övriga ledare), förtroende för ledningen (62% mot 35%), starkt kundfokus (62% mot 34%), tydlig 
strategi och tydliga mål (57% mot 34%), uppmuntra starka relationer mellan medarbetare och chefer 
(57% mot 30%) som viktiga fokusområden.  

 

I studien framgick det också att seniora ledare från CC-företag anser att skapandet och upprätthållandet 
av en önskad företagskultur är en ständigt pågående process. Men trots att dessa ledare säger sig ha en 
”utmärkt” kultur, sa mer än en tredjedel (35%) att det i nuläget finns utrymme för förbättringar.   
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Handlingar 

Handlingar går hand i hand med attityd, så det var ingen 
överraskning att CC-ledare, som vet hur viktigt kultur är, 
också gör saker för att förbättra sin kultur. Som Dale 
Carnegie sa: ”Kunskap är inte makt förrän den används.” 

84% av de höga cheferna i ledande företag gör i nuläget 
någon aktivitet som ska förbättra deras kultur, jämfört med 
endast 66% av cheferna i övriga företag. Effektiva CC-
företag försöker kontinuerligt att hitta sätt som förstärker de 
element som hjälper företaget att nå framgång, och 
förändrar saker som inte längre är produktiva, i takt med förändringar i den konkurrerande miljön. 
Situationen ser olika ut i olika organisationer, vilket betyder att nödvändiga åtgärder behöver anpassas 
utifrån varje företag.  

 

CC-företag överträffar övriga företag överlag 
när det gäller de egenskaper som de 
identifierat som nyckelelement för att driva 
kultur. 60% av CC-ledarna sa att de är 
”utmärkta” på att ge medarbetare träning (mot 
20% för övriga), skapa starkt kundfokus (52% 
mot 20%), kommunicera strategi och mål 
tydligt (49% mot 17%) och att uppmuntra 
starka relationer mellan medarbetare och 
chefer (51% mot 17%). CC-företag lyckas 
också oftare med att fastställa viktiga 
stöttande processer och metoder som gör det 
möjligt för medarbetare att påverka dessa 
nyckelområden i sitt dagliga arbete (56% mot 
17%). 

 

 
 

 
Att skapa och behålla förtroende för företagsledningen är ett 
område som också CC-företagen tycker är svårt. Nästan två 
av fem (38%) CC-företag tycker att de gör ett utmärkt arbete 
med det, och mindre än en femtedel (18%) tycker det i de 
övriga företagen. Berättelser om företag med goda avsikter 
och som kommunicerar sina värderingar, men brister i 
konsekvens - även i småsaker – när det gäller ledningens 
beslutsfattande och beteenden, kan vara en förklaring till 
återkommande problem i det området. 

 
När det gällde ansträngningar för att engagera medarbetare, fanns det fler likheter än skillnader mellan 
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de två olika typerna av företag. Enligt de höga cheferna i samtliga företag i undersökningen, var de tre 
främsta sakerna som företagen gör för att förbättra kulturen genom att engagera medarbetarna följande: 
bidrar till utveckling genom träning (43%), förbättrar arbetsplatsmiljön (37%) och har tydliga karriärvägar 
(30%). CC-ledare erbjöd i större utsträckning än övriga ledare flexibel arbetsplats och skapade oftare 
tydliga karriärvägar.    

Resultaten skilde sig gällande effektivitet, vilket kanske var förväntat. Överlag tenderade ledare att hålla 
med om att vissa mätningar ger mer värde än andra. Tillhandahålla utvecklande träning, förbättra 
arbetsplatsmiljön, erbjuda konkurrenskraftigare löner och förmåner, skapa tydliga karriärvägar och 
erbjuda flexibel arbetstid toppade listan över mest givande mätningar. 

CC-företagen är medvetna om att oavsett vad de gör för att stärka sin kultur, kan de inte göra det på 
egen hand. Seniora ledare har en betydande inverkan på kulturen genom sina ord och handlingar, men 
det är de chefer som är utspridda i organisationen som befäster den. När lägre chefers förmåga att 
kommunicera brister, når ledningens budskap inte fram till medarbetarna. Faktum är att 46% av CC-
ledarna sa att mellancheferna eller de närmaste cheferna i organisationen har störst inverkan på 
företagskulturen. De som vill stärka sin företagskultur behöver involvera ledare på alla nivåer. 

Även de bästa föresatser att förbättra företagskulturen riskerar att misslyckas, trots att rätt attityder, 
handlingsplan och engagerade ledare på alla nivåer finns på plats, om företagen inte förstår hur viktigt 
det är att mäta sina framsteg. Utan utvärderingar av effektiviteten hos HR-aktiviteter och 
medarbetarundersökningar, som mäter framsteg över tid, kan ledare förledas att tro att det är aktivitet i 
sig som kommer att ge önskade resultat. Att mäta medarbetarengagemang var del av kriterierna för 
ledare i ett CC-företag, men endast omkring hälften (51%) av övriga ledare uppgav att de gjorde det. 

Sammanfattning 

Om det var enkelt att skapa en högpresterande och engagerande företagskultur skulle affärsföretagen för 
länge sedan ha tröttnat på att lägga energi på det. Istället blir det allt tydligare att fokus på företagskultur 
inte är bortkastat, utan borde intensifieras. Med tanke på den inverkan kulturen har på allt från strategi 
och medarbetarengagemang till ekonomiska resultat, kan seniora ledare som vill nå framgång inte bortse 
från den. Det är till nytta för alla företag att prioritera företagskultur, och även om varje enskilt företag 
behöver hitta sin egen väg, är det en bra idé att bli medveten om sina egna attityder och undersöka vilka 
aktiviteter det är som gör att vissa personer har förmågan att göra ”rätt.” 
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