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Organisationskultur är ett allt viktigare ämne att undersöka i 

dagens samhälle som präglas av förändring och globalise-

ring. Samtidigt tycks det finnas många organisationer vars 

värderingar inte stämmer överrens med medlemmarnas. 

Vårt syfte med uppsatsen är därmed att analysera medarbe-

tares upplevelser av fenomenet organisationsvärderingar 

inom en kommun. Avsikten är att kartlägga likheter och 

skillnader mellan medarbetarnas upplevelser av organisa-

tionens värderingar, hämtade från organisationens Personal-

idé. Detta utifrån en fenomenografisk metodansats. Vi har 

genomfört sex semi-strukturerade intervjuer av kvalitativ 

art. Analysen mynnar ut i en schematisk bild över espoudes 

theories och theories-in-use, då vi i resultatet ser en diskri-

pans mellan Kommunens dokumenterade värderingar och 

vad medarbetarna upplever att värderingarna är. Ett annat 

resultat som vi fokuserar på är hur medlemmarnas personli-

ga värderingar tycks speglas i organisationens värderingar. I 

diskussionen argumenterar vi för faktorer som påverkar 

organisationskultur, organisationskultur som gemenskap 

och verktygslåda samt framtidens organisationskultur.  
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intervjuer och fenomenografisk tolkningsansats.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Organisationskultur är bland annat viktigt i globaliseringsskeendet, detta för att möjlig-

göra organisationens överlevnad och utveckling. Det pågår nämligen större, och för 

många personer, osynliga processer inom organisationen. Vilka exempelvis ledare kan 

använda sig av som verktyg för att driva sina organisationer framåt (Bang, 1999). Bang 

menar att organisationens överlevnad därför baseras på organisationskulturen. Vidare 

hävdar han att detta påverkar medarbetarnas trivsel och arbetstillfredsställelse. Detta 

kan bero på att människan idag ställer högre krav på att arbetsplatsen ska kunna tillgo-

dose fler behov än de ekonomiska, som historiskt sett har varit den främsta anledningen 

till att människan har arbetat. Elva år senare bekräftar Bellou (2010) detta i en artikel 

där hon beskriver att individens arbetstillfredsställelse påverkas av organisationskultu-

ren, som i sin tur kan påverka individens attityder och beteenden. Då varje individ är 

unik medför det att de har en egen upplevelse av sin organisation samt dess kultur, vil-

ket medför skillnader mellan individers upplevelser av organisationen. Trots dessa 

skillnader menar Bellou att värderingar är viktiga för människans psykosociala miljö. 

Därför är det viktigt att organisationer skapar en gemensam kultur på arbetsplatsen. Vi 

anser att ju bättre människor mår och ju mer arbetsglädje de upplever på sin arbetsplats, 

desto större möjlighet har de att utveckla positiva attityder och beteenden, exempelvis 

förhöjd prestation, vilket i sin tur gynnar organisationens utveckling. Genom att studera 

organisationskulturen kan därmed attityder, beteenden och upplevelser identifieras. Då 

vi har valt att fokusera på en kommunal organisation kan vi tänka oss att det kan det 

vara svårt att ha en gemensam organisationskultur som ska kunna innefatta alla medar-

betare på alla nivåer på grund av dess storlek. Värderingar inom de kommunala organi-

sationerna bestäms i det första ledet av de kommunala politikerna och delegeras sedan 

ner i organisationen via ledare. Detta innebär att ledare måste implementera värdering-

arna korrekt för att dessa ska nå till den yttersta medarbetaren som möter medborgarna 

ute i samhället. Vi tycker därmed att det blir intressant att titta närmare på hur medarbe-

tarnas upplevelser av organisationens värderingar ser ut samt se vilka likheter och skill-

nader det finns i deras upplevelser.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Vi blev intresserade av organisationskultur efter en föreläsning och väljer nu att fördju-

pa våra kunskaper i detta ämne. Våra tidigare erfarenheter kommer dels teoretiskt från 

undervisning, däribland Scheins teorier, men också praktiskt från arbetslivserfarenhet, 

då vi har sett att det har funnits dolda normer och värderingar som inte överrenstämt 

med organisationens värderingar på våra arbetsplatser. Det vetenskapliga samhället har 

inte diskuterat organisationskultur på senare tid. Detta reflekteras bland annat i att de 

välkända teoretikerna, Argyris från 1970-talet och Schein från 1980-talet, fortfarande 

används i aktuell litteratur. Den mest uppdaterade facklitteraturen gällande organisa-

tionskultur tycks vara Bang från 1999. Det finns ett fåtal artiklar som behandlar ämnet 

som är tyckta på 2000-talet, men majoriteten av dessa bekräftar äldre teorier i nya kon-

texter. Vi anser därmed att organisationskultur tycks ha ”fallit ut modet”. Istället har 

exempelvis värdegrund blivit en ny vokabulär som ständigt används och tycks till viss 
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del ersätta begreppet organisationskultur. Detta bekräftas av Hoy och Miskel (2007) 

som anser att värdegrund har blivit ett modeord. Vidare anser de även att ordet organi-

sationskultur till viss del har ersatts av organisationsvärderingar. Vi har därmed valt att 

titta närmare på just värderingar inom en organisation. Detta då vi kan se en ökad för-

ståelse för värdegrund inom organisationer, vilket reflekteras i de målsättningar, visio-

ner och värderingar som dessa ofta publicerar på sina hemsidor. Det blir därmed intres-

sant för oss att se närmare på medarbetarnas upplevelser av organisationens värderingar.  

 

1.3 Syfte 

Vår avsikt med uppsatsen är att, utifrån en fenomenografisk ansats, analysera medarbe-

tares upplevelser av fenomenet organisationsvärderingar inom en kommun. Avsikten 

blir därmed att försöka kartlägga likheter och skillnader mellan medarbetarnas upplevel-

ser av organisationens värderingar, hämtade från organisationens Personalidé.  

 

1.4 Frågeställningar 

  Hur ser medarbetarnas upplevelse av organisationsvärderingarna ut? 

 Vad finns det för likheter och skillnader mellan medarbetarnas olika upplevelser 

av organisationsvärderingarna? 

 Hur förhåller sig medarbetarnas upplevelser av organisationsvärderingarna till 

valda teorier av organisationskultur? 

 

1.5 Avgränsningar 

Den första avgränsningen som vi fattade beslut om var att genomföra vår uppsats inom 

den offentliga sektorn och därmed utesluta den privata och ideella sektorn. Inom feno-

menografins principer utgås det ifrån att generella avgränsningar ska skrivas innan in-

samlandet av det empiriska materialet, medan de specifika avgränsningarna kommer att 

avgöras av analysen i ett senare skede (Uljens, 1989). Därmed har vi valt att avgränsa 

oss generellt i vår frågeställning till att enbart titta på organisationens värderingar inom 

organisationens Personalidé, därmed läggs inte fokus på exempelvis artefakter. Vi har 

vidare fått möjlighet från de nyckelpersoner vi har inom Kommunen att djupdyka i en 

fokusgrupp (pilotgrupp) för att underlätta datainsamlingen då det skulle ta för lång tid 

att se över alla medarbetare i organisationen. Nyckelpersonerna har enligt önskemål bett 

om att få vara konfidentiella. Detta medför att vi exempelvis kommer att benämna orga-

nisationen för "Kommunen" och källhänvisning till hemsidan och dokument från Kom-

munen återfinns med följande förteckningar "Kommunens hemsida" och "Kommunens 

dokument". 
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1.6 Begrepp 

Härunder förtydligas vår syn på begreppen organisationskultur, organisationsvärdering-

ar, Kommunens Personalidé och Kommunens värderingar. Detta för att ge läsaren en 

större förståelse för vår användning av de olika begreppen.  

Vi anser att organisationskultur är ett övergripande begrepp, då den innehåller flera oli-

ka delar som exempelvis artefakter, normer och värderingar. Teoretisk definition av 

detta se avsnitt 4.1.1. Vidare anser vi att organisationsvärderingar är ett viktigt begrepp 

som innefattas av organisationskulturen. Därmed presenteras organisationsvärderingar 

som en del av organisationskulturen. För oss är de två begreppen likställda och kommer 

därför inte att värderas olika.    

Med Kommunens Personalidé menar vi de värderingar som organisationen har doku-

menterade i sitt policydokument som vi har valt att fokusera på. Vi anser vidare att 

Kommunens värderingar utgörs av just det som står i Personalidén och därmed likställer 

vi dessa begrepp. 

 

1.7 Presentation av fallföretag 

Vi kom i kontakt med en kommun, vars placering är i södra Sverige och innefattar cirka 

70 000 invånare, vid en föreläsning via Lunds Universitet. Efter att ha presenterat oss 

själva och vår idé om vad vi önskade att uppsatsen skulle behandla frågade vi om vilka 

möjligheter som fanns för att genomföra detta inom organisationen. Uppsatsen visade 

sig vara fullt möjligt att genomföra och därefter bokade vi in ett första möte 2012-03-02 

där vi diskuterade vårt syfte med uppsatsen och nyckelpersonernas önskemål. Enligt 

Cohen, Manion och Morrison (2007) är det viktigt att vid forskningsstudier se över om 

organisationen (undersökningsgruppen) själva upplever ett behov och en nytta av vår 

insats. Därför poängterade vi att det var av betydelse för oss att uppsatsen skulle komma 

att tillföra Kommunen något, samtidigt som det skulle gynna oss i våra studier.  

I samband med vårt första möte med organisationen diskuterade vi möjliga uppdrag, 

med projektledare för fokusgruppen samt vår kontaktperson, som vi skulle kunna tänkas 

genomföra inom ramen för vår uppsats. Där diskuterade vi även vilka möjligheter samt 

de eventuella begränsningar som fanns för organisationen och för oss som författare av 

uppsatsen. Ett förslag från nyckelpersonerna var att titta på organisationens värderingar 

inom en specifik förvaltning, men vi kom fram till att det skulle bli alltför omfattande 

att titta på en hel förvaltning. Därför fick vi en möjlighet att titta på en fokusgrupp vars 

syfte är att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö genom att öka med-

arbetarnas kompetens och stödet från ledare till medarbetare. I fokusgruppen ingår fyra 

områden, nämligen Barn och utbildningsförvaltningen, Kommunledningskontoret, Kul-

tur och Fritidsförvaltningen samt Omsorgsförvaltningen. Barn och utbildningsförvalt-

ningen ansvarar för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenut-

bildning. Kommunledningskontoret ansvarar för att leda, samordna, uppfölja och ut-

veckla Kommunens verksamhet. Deras insatser ska bidra till en positiv utveckling av 

Kommunen, exempelvis ska arbete, boende, studier och besökande i kommen ständigt 

förbättras. Kommunledningskontoret innefattar sex olika avdelningar, nämligen ekono-

mi och finans, E-utveckling och IT, kansli och ledning, kommunikation och tillväxt, 

personal och arbetsmiljö samt strategi och utveckling. Kultur och fritidsförvaltningen 
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ansvarar för exempelvis bibliotek, medborgarkontor, simhallar, övriga idrottsanlägg-

ningar, fritidsgårdar och teater. Omsorgsförvaltningen ansvarar för arbete med vård och 

omsorg av äldre, personer med funktionsnedsättning och de som är i behov av hemsjuk-

vård (Kommunens hemsida
1
).  

 

1.8 Disposition  

Uppsatsen börjar med ett inledningskapitel, där bland annat syfte och frågeställning 

presenteras. Därefter kommer ett metodkapitel som involverar metodansats och andra 

aspekter som vi förhåller oss till i samband med vårt metodval. För att följa den feno-

menografiska metodansatsen har vi valt att presentera resultatkapitlet efter metodkapit-

let, där vi skapat beskrivningskategorier som vi använder i resultat- och analyskapitlet. 

Därefter har vi byggt upp ett teorikapitel med fokus på värderingar, men även generell 

information om organisationskultur. Vidare följer en analys i syfte att förankra de resul-

tat som vi har fått fram i den presenterade teorin. Sedan återfinns en metoddiskussion 

där vi beskriver hur vi förhåller oss till uppsatsen. Avslutningsvis sker en diskussion där 

vi får tillfälle att synas mer som författare av uppsatsen och slutligen sammanfattas upp-

satsen i en slutsats. 

                                                 
1
 På grund av utlovad konfidentialitet uppges inte adress och datum.  
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2. Metod 

Vi har valt att titta på åtta områden inom vårt metodkapitel. Vi börjar med att diskutera 

vårt förhållningssätt till metodfilosofin och därmed vårt val av metodansats. Därefter 

har vi valt att titta på praktiska tillvägagångssätt som passar vår metodansats och syfte, 

vilket i vårt fall innebär intervjuer. Vidare förklaras vårt urval och sedan följer en dis-

kussion kring uppsatsens tillförlitlighet och etiska principer. Vidare presenteras vår ana-

lysmodell där kvalitativa och den fenomenografiska metodansatsen tas upp. Avslut-

ningsvis mynnar metodkapitlet ut i källkritik och slutligen görs en sammanfattning av 

metodkapitlet.  

 

2.1 Metodfilosofi och metodansats 

Fejes och Thornberg (2009) menar att först bör uppsatsens syfte och frågeställningar 

bestämmas, för att därefter ha möjlighet att ta ställning till hur vi som forskare ser på 

världen och människan. Utifrån metodansats väljs sedan en vetenskapsfilosofisk inrikt-

ning som kommer att påverka hela uppsatsen, exempelvis genom val av metodansats. 

Vidare bestäms val av datainsamling och analysmodell (Fejes & Thornberg, 2009). Vi 

utgick från tidigare erfarenheter kring organisationskultur i vår konstruktion av inled-

ningen. Därefter har vi diskuterat hur vi ser på de olika metodansatserna, vilket har fått 

avgöras av vårt syfte. Därmed har vi valt en kvalitativ forskningsmetod då vi anser den 

vara mest lämplig för vårt syfte, nämligen att analysera medarbetarnas upplevelse av 

organisationsvärderingarna. Detta avgjorde vårt val av en fenomenografisk metodansats. 

Den är en kvalitativ inriktad empirisk metodansats, som enligt Uljens (1989) riktar sin 

fokus mot att beskriva människans upplevelser av fenomen i omvärlden. Därmed kon-

struerar människan sin egen verklighet, vilken är baserad på hennes tidigare erfarenheter 

(epistemologi) av ett givet fenomen (ontologi).  

Inom fenomenografin kan fenomen studeras ur tre aspekter, den första aspekten innebär 

att studera samband mellan människans upplevelser av inlärning och sättet att studera 

och minnas det lästa. Den andra aspekten bygger på att studera människans upplevelser 

av centrala begrepp. Den tredje aspekten fokuserar på människans upplevelser av gene-

rella eller specifika fenomen (Uljens, 1989). Vi kommer att rikta in oss på den tredje 

aspekten då vi anser den vara mest lämplig för vårt syfte. Detta då medarbetarnas upp-

levelse av organisationsvärderingar, som är ett specifikt fenomen, står i fokus. 

Vidare har vi valt en induktiv ansats, något som fenomenografin förespråkar. Vilket 

innebär att den empiriska undersökningen genomförs först för att därefter finna teorier 

som kan fördjupa analysen och stärka våra resultat (Uljens, 1989). Vi har därmed valt 

att åsidosätta teori till efter sammanställning av resultat för att kunna följa den fenome-

nografiska metodansatsen. Samtidigt är vi medvetna om den förkunskap som vi tidigare 

innehar när vi påbörjar denna uppsats och därför försöker vi sätta parantes runt tidigare 

kunskap för att på så sätt kunna vara öppen för empirin. Vidare diskussion kring detta, 

se avsnitt 2.4.  
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2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

2.2.1 Intervjuer 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Upplevelser av organisationskulturen kan bäst kartläggas via observationer och/eller 

intervjuer för att fånga respondenternas unikhet och kunna förstå och tolka nyckelfakto-

rer (Cohen et al., 2007). Då vi inte ansåg oss ha möjlighet att genomföra båda metoder-

na på grund av tidsbrist valde vi i linje med vad fenomenografin förespråkar, djupinter-

vjuer. För oss innebar detta semistrukturerade djupintervjuer där det finns både öppna 

och stängda frågor i intervjuguiden. Detta för att kunna fokusera på kategorier (teman), 

men samtidigt inte göra intervjun för strukturerad. Då detta kan medföra en risk att re-

spondenternas upplevelser går förlorade eftersom de inte får eller har möjlighet till att 

vidareutveckla sina utsagor och därmed tappas variationen i respondenternas svar. In-

tervjuerna kommer vidare att vara av mindre formell karaktär, detta för att vi ska kunna 

ta oss friheten att exempelvis ändra frågeordningen och lägga till frågor vid behov, vil-

ket Cohen et al. (2007) förespråkar. Vidare medför detta att vi ska kunna få bästa möj-

lighet att tolka respondenternas upplevelser av värderingar och därmed fylla i och ut-

veckla frågor. Vi ser de kvalitativa intervjuerna som ett sätt för respondenterna att över-

föra sina upplevelser till oss genom det interpersonella mötet. Detta medför, som i alla 

samtal, att det finns en risk för snedvridning av hur vi, som intervjuare, tar emot och 

tolkar informationen. För att försöka säkerställa att vi tolkar det empiriska materialet på 

ett så rätt sätt som möjligt, kommer vi, i enighet med Uljens (1989), att genomföra 

semi-strukturerade djupintervjuer. Då vi endast får möjlighet att träffa respondenterna 

vid ett tillfälle, finns det en risk att vi undgår viktiga detaljer eller tolkar informationen 

felaktigt. Detta kommer vi att försöka undvika genom att fråga respondenterna om vi 

uppfattat deras svar på rätt sätt och ta upp de osäkerheter som kan dyka upp under inter-

vjuns gång, något som även Cohen et al. (2007) förespråkar. Vidare diskussion kring 

detta, se avsnitt 2.4. 

I utformandet av vår intervjuguide (se bilaga) började vi strukturera upp frågor utifrån 

tre teman, allmänna frågor som utgörs av bakgrundfrågor, personliga värderingar och 

organisationens värderingar. Bakgrundsfrågorna har vi valt att placera först för att få en 

förståelse för individerna och för att bakgrundfrågor upplevs enkla att besvara och tillå-

ter respondenten att flyta vidare i intervjun (Cohen et al., 2007). Vidare har vi valt att 

ställa frågor av mer personlig karaktär, exempelvis vilka fyra personliga värderingar 

som respondenterna har och hur de arbetar med värderingarna. Temat Organisationens 

värderingar baseras på Kommunens Personalidé. Detta för att kunna fånga responden-

ternas upplevelser av personliga och organisatoriska värderingarna.   

Kvale (2009) anser att en skicklig intervjuare exempelvis karaktäriseras av att den bör 

kunna strukturera intervjuns frågor så att respondenten upplever att det är klart och tyd-

ligt vad som ska besvaras. Detta är något vi tänker försöka uppnå genom att genomföra 

en pilotintervju för att försöka säkerhetsställa att de frågor vi ställer inte upplevs som 

otydliga. Kvale anser också att intervjuaren ska lämna tillräckligt utrymme för respon-

denten att besvara frågorna, vilket vi också tänker ta hänsyn till då vi tänker genomföra 

intervjuerna med god tidsmarginal. Kvale menar också att det är viktigt att intervjuaren 

visar en sensitiv och empatisk sida för att inge en känsla av trygghet så att respondenten 

kan uppleva ett förtroende och därmed svara ärligt. Detta är något vi hoppas kunna full-

följa genom ett trevligt bemötande vid första kontakten med fokusgruppen samt vid 
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varje intervjutillfälle. Vidare menar Kvale att intervjuaren bör använda sig av aktivt 

lyssnade, vilket vi kommer att försöka att ta hänsyn till då vi tänker ge respondenterna 

den tid de behöver för att besvara frågorna, samt behålla en god ögonkontakt för att visa 

respondenternas intresse.   

För att försöka skapa tillit hos respondenterna kommer vi att berätta hur intervjun kom-

mer att gå till och utlova konfidentialitet. I mötet med vår nyckelperson (2012-03-02) 

fastställdes det att medarbetarna inte skulle spelas in under intervjuerna på grund av 

konfidentialitetsskäl. Detta medför vidare att vi inte kommer att spela in och transkribe-

ra våra intervjuer, detta kan orsaka bortfall av visst resultat. Dock kommer vi att föra 

noggranna anteckningar för att på så sätt kunna fånga in respondenternas upplevelser av 

organisationens värderingar. Vidare medför detta att vi kommer att bryta mot metod-

modellen för fenomenografi som lägger stor vikt vid transkribering. Vi väljer att moti-

vera detta med uppdragsgivaren begäran och kommer att försöka komplettera möjliga 

fallgropar med noggranna anteckningar.  

 

2.3 Urval 

Vid första mötet med våra nyckelpersoner (2012-03-02) kom vi överens om att få med-

verka i en fokusgrupp och inom den få genomföra vår uppsats. Vi har därefter valt att 

genomföra sex semi-strukturerade djupintervjuer där vi beräknat att varje intervjutillfäl-

le kommer att pågå mellan 20 och 40 minuter. Fokusgruppen består av totalt 16 medar-

betare som representerar de fyra olika områden inom organisationen, samt en projektle-

dare och en administratör. Att få ta del av fokusgruppen passar vårt syfte och frågeställ-

ning väldigt bra, då vi inte skulle kunna undersöka hela organisationen på grund av oli-

ka begränsningar som exempelvis tidsbrist. Vi har valt att exkludera projektledare och 

administratör från urvalet då vi anser att de aktivt arbetar med värderingar, vilket kan 

medföra snedvridna resultat. Vidare kommer vi att intervjua respondenter från samtliga 

områden då vi, i enighet med den fenomenografiska metodansatsen, vill ha en så bred 

variation som möjligt av medarbetarnas upplevelser av organisationens värderingar. 

Samtidigt är vi medvetna om att våra resultat inte kommer att kunna generaliseras inom 

de olika områdena på grund av den kvalitativa fenomenografiska metodansatsen. Detta 

medför även att vårt urval inte kommer att bli representativt för de olika områdena utan 

endast ge en inblick i respondenternas personliga upplevelser av organisationens värde-

ringar. Vidare diskussion kring detta, se avsnitt 2.4.  

Efter kontakt med projektledare för fokusgruppen har vi fått delta under fokusgruppens 

första träff som ägde rum 2012-03-13. Vi fick presentera oss själva och vår uppsats 

samt fick en möjlighet att fråga fokusgruppens deltagare om de kunde tänka sig delta 

vid en intervju. Till en början fick vi endast en deltagare som anmälde sitt intresse fri-

villigt. Då vi hade för avsikt att genomföra sex djupintervjuer valde vi att individuellt 

fråga resterande deltagare om de kunde tänka sig medverka. Det fanns de deltagare som 

tackade nej till att medverka och därmed skedde ett externt bortfall. Vi är dock inte 

medvetna om hur detta externa bortfall har påverkat vårt resultat.  Eftersom vi fick yt-

terligare fem personer som tackade ja anser vi att vidare reflektion över bortfallet inte 

fodras. Därmed skedde ett bekvämlighetsurval där vi kan konstatera att vårt urval består 

av respondenter med olika funktioner, inom olika divisioner och områden, något som 

Cohen et al. (2007) förespråkar. Detta anses också vara positivt ur fenomenografins 

ansats som förespråkar variation (Uljens, 1989).  
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2.4 Tillförlitlighet och etiska principer 

Det är av betydelse att forskare reflekterar över sin egen forskning, med andra ord re-

flektera över hur de väljer att gå tillväga och deras metodval för empirisk insamling 

(Fejes & Thornberg, 2009). Då vi vill öka det vetenskapliga värdet på vår uppsats, har 

vi därför medvetet eftersträvat att göra lämpliga metodval som ska överensstämma med 

vårt syfte och i enighet med fenomenografins principer.  

 

2.4.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en uppsats avgörs av dess trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Något som vi anser ökar trovär-

digheten i våra intervjuer är att vi kommer att vara två personer som medverkar under 

intervjutillfällena och vi kommer båda att föra anteckningar under intervjuernas gång. 

Att vi båda medverkar möjliggör även att vi kommer att kunna föra diskussioner med 

varandra efter genomförandet av intervjuerna för att försöka säkerställa att inget av be-

tydelse går förlorat, missuppfattas eller feltolkas. Detta är även något vi kommer att 

försöka säkerställa redan under intervjuerna vid behov då vi, som tidigare nämnt, kom-

mer att fråga respondenten om vi har uppfattat deras svar på rätt sätt.  

Då vi undersöker medarbetarnas upplevelser av organisationens värderingar anser vi oss 

kunna fånga kontentan av gruppens individuella upplevelser. Vidare kommer vi inte att 

kunna relatera dessa till varandra då individerna inte har mött samma händelser, detta är 

även något som Uljens (1989) påpekar. På grund av att intervjuerna blir subjektiva och 

dessutom inte representativa för de olika områdena i sin helhet, kommer vi aldrig att 

kunna uttala oss om de olika områdena generellt. Detta innebär vidare att vi inte kan öka 

överförbarheten till att omfatta andra än de medverkande. Vi kan därmed inte förse in-

divider med vad Bryman (2011) kallar databas, vars hjälp ämnar bedöma hur pass över-

förbara resultat är till andra kontexter. Detta också för att kontexten ständighet förändras 

på grund av den utveckling som sker både inom organisationen och hos individerna ur 

ett tidsperspektiv. 

Då vårt metodval består av intervjuer kommer vi att försöka öka uppsatsens pålitlighet 

genom att genomföra en pilotstudie av intervjuguiden. Detta för att se till att vi ställer 

frågor som kan ge oss betydelsefulla svar för vårt syfte och våra frågeställningar. Med 

hjälp av vår handledare anser vi oss kunna öka vår pålitlighet genom att låta henne 

granska och bedöma kvaliteten av uppsatsens olika delar, detta då vi likställer henne 

som sakkunnig inom ämnet pedagogik. I samråd med handledaren har vi utvecklat vårt 

syfte, vår metodansats och vidare vårt tillvägagångssätt. Vi har även försökt styrka på-

litligheten genom att motivera våra val för att på så sätt visa på en transparens, exem-

pelvis när vi frångår vår metodansats, vilket Ahrne & Svensson (2011) förespråkar. 

I diskussionen om en möjlighet att styrka och konfirmera, förespråkar fenomenografin 

att forskaren bör i sitt närmande till objektet vara så objektiv som möjligt. Med detta 

sagt att forskaren inom den fenomenografiska metodansatsen inte eftersträvar att vara 

objektiv i sina tolkningar (Uljens, 1989). Detta stärks av Fejes och Thornberg (2009) 

som framhäver att forskaren bör sätta sina tidigare erfarenheter inom en parantes. Uljens 

(1989) framhäver också detta genom sin påpekan om att teorin bör studeras efter 

genomförd empiri i analysfasen för att forskaren ska kunna vara så öppen som möjligt 

för de resultat som dyker upp. Han nämner också att kvalitativ forskning inte strävar 
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efter att skapa ny förståelse av forskningsobjektet, utan snarare försöker ha en så kallad 

explorativ inriktning. Denna innebär att forskaren försöker gå in öppet i datasamlingen 

för att på ett bättre sätt kunna upptäcka okända faktorer som kanske inte tänkts på i för-

sta hand. Den kvalitativa empirin är därmed beroende av oss forskare, då vi tolkar all 

information baserat på exempelvis våra tidigare unika erfarenheter. Detta är även något 

som Uljens (1989) bekräftar genom att beskriva att inom den fenomenografiska metod-

ansatsen kommer empirin alltid att tolkas utifrån synen om att vi är människor med oli-

ka kulturella kontexter och bakgrunder samt påverkade av vår egen personliga historia. 

Vidare medför detta att vår tolkning kommer att ske mot en bakgrund som är något mer 

än bara själva intervjumaterialet. Även Cohen et al. (2007) anser att det är omöjligt att 

vara 100 % objektiv i kvalitativa undersökningar då resultatet behandlar subjektiva 

tolkningar av respondenternas attityder, åsikter och perspektiv. Detta innebär därmed att 

vi som forskare utgår från våra subjektiva erfarenheter i tolkningen av empiri.  

Efter diskussion har vi kommit fram till att vi kommer att vara subjektiva i vår uppsats 

på grund av de redan gjorda val gällande exempelvis syfte och metodfilosofi. Vi har 

därmed påverkats av våra tidigare kunskaper om exempelvis organisationskultur. Då vi 

har antagit en kvalitativ ansats har vi därmed också valt en väg från objektiviteten. Vi 

väljer vidare att så noggrant som möjligt beskriva tolkningar av respondenters upplevel-

ser samtidigt som vi lämnar utrymme för läsaren att ta ställning till i vilken utsträckning 

vi kan ha påverkat resultatet. 

 

2.4.2 Etiska principer 

Vi har aktivt tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) vars fyra huvudkrav behandlar 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

Informationskravet avser att vi som forskare ska informera de personer som berörs av 

forskningen om den aktuella forskningens syfte. Detta anser vi oss ha tagit hänsyn till 

genom att presentera vår uppsats för såväl kontaktperson och projektledare vid första 

mötet (2012-03-02) samt för fokusgruppen (2012-03-13). Vi har valt att presentera vårt 

syfte i stora drag för fokusgruppen och förklarat att uppsatsen kommer att behandla de-

ras upplevelser av organisationskultur. Dock har vi, av medvetna skäl, inte förklarat 

syftet med studien i detalj. Detta för att inte få en snedvriden bild av respondenternas 

upplevelser i de fall de påverkas av den sociala önskvärdheten och exempelvis studerar 

organisationens värderingar före våra intervjuer. En annan viktig aspekt att framhäva är 

att respondenterna frivilligt har valt att delta i studien, något som Cohen et al. (2007) 

förespråkar. Vi har i fokusgruppen även informerat om fördelar med studien, att hjälpa 

Kommunen med sin kartläggning av medarbetarnas upplevelser, som en förstudie till 

något som komma skall i deras syfte att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande 

arbetsmiljö. Vi har även förklarat hur intervjuerna kommer att gå till och hur lång tid de 

beräknas ta, även detta något som Cohen et al. (2007) förespråkar. Vi har också vid in-

tervjutillfällena frågat respondenterna om de önskar att få ta del av uppsatsen när den är 

klar. Samtliga har varit intresserade av detta vilket visar på stort intresse från medarbe-

tarna och vi kommer att skicka ut uppsatsen till dem då den färdigställts.   

Samtyckeskravet innebär i stora drag individers egna fria vilja av att delta i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta har vi tagit hänsyn till genom att berätta att deltagandet i 

studien är frivillig, samt att i ett senare skede då vi fått ett godkännande, bokat in inter-
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vjuer utifrån när det passat dem. Vi kommer även vid intervjuerna att informera om att 

respondenterna inte behöver svara på, vad de uppfattar som känsliga frågor och att de 

kan avbryta intervjun om de skulle känna för det. Därmed krävs stor respekt från vår 

sida och ett ärligt förhållningssätt där vi meddelar hur vi kommer att använda deras 

svar.  

Konfidentialitetskravet handlar om att alla respondenter måste skyddas på så sätt att 

obehöriga inte kan ta del av exempelvis personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Här 

bör också diskuteras att vi inte kan utlova anonymitet på grund av att intervjun kommer 

att ske i verkligheten och i direkt kontakt då vi som forskare kommer att vara i samma 

rum som respondenterna. Dock har vi valt att utlova konfidentialitet för att skydda re-

spondenterna från att utomstående ska kunna spåra dem. Därmed kommer vi inte att 

ställa allt för personliga frågor och inte heller ange vilket område respondenterna kom-

mer ifrån i resultatredovisningen. Vi har även valt, i samråd med organisationen, att inte 

nämna organisationen vid namn, vilket Cohen et al. (2007) förespråkar, då uppsatsen 

kommer att publiceras offentligt. På grund av konfidentialitetskrav har vi som tidigare 

nämnt valt, i samråd med organisationen, att inte spela in och transkribera. 

Nyttjandekravet belyser att de insamlade uppgifterna om de enskilda individerna endast 

får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). För oss medför detta ett 

ärligt förhållningssätt där vi ser vår uppsats som den enda platsen att använda respon-

denternas upplevelse av organisationens värderingar. I samråd med Cohen et al. (2007) 

bör diskussionen om vad forskningen ska användas till att ske. Detta har vi till viss del 

uppnått genom att informera respondenterna om att vår uppsats kommer att ligga som 

en förstudie åt Kommunens vägnar och att den förhoppningsvis kommer att utvecklas i 

organisationen och testas på fler medarbetare och andra områden.  

 

2.5 Analysmodell 

2.5.1 Kvalitativ ansats 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativt inriktad ansats i vår uppsats. Den kvalitativa 

analysens fokus ligger i att skapa mening ur den empirin som forskaren får fram (Fejes 

& Thornberg, 2009). Även Uljens (1989) förespråkar att fokus inom den kvalitativa 

analysen bör ligga i att gestalta och beskriva meningsinnehåll. Detta då de kvalitativa 

studierna anses vara unika, eftersom de ofta berör mänskliga perspektiv. Vidare medför 

detta att forskaren inte kan mäta någon generaliserbarhet, på grund av individers unika 

upplevelser. Vidare diskussion kring detta, se avsnitt 2.4. Den kvalitativa analysen kan 

därför medföra både för- och nackdelar för forskningen (Fejes & Thornberg, 2009). 

Exempelvis kan en fördel vara att den kvalitativa analysen tillåter mänskliga insikter 

och erfarenheter som generar i ny förståelse och nya sätt att se på världen. En nackdel 

kan vara att tolkningen blir beroende av forskaren i sig, hur dennes färdigheter, kreativi-

tet och erfarenheter ser ut. Vi valde att använda oss av kvalitativ forskningsansats då 

den ligger i linje med vårt syfte och frågeställningar samt den valda fenomenografiska 

metodansatsen. Vi kan med hjälp av kvalitativ forskning få fram det empiriska materia-

let som rör människors upplevelser av organisations värderingar.  
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2.5.2 Fenomenografisk analysmodell 

Analysen kommer att, i enighet med Uljens (1989) och därmed den fenomenografiska 

metodansatsen, genomföras med följande punkter: klargörande av fenomenet i sig via 

teoretiska definitioner, kartläggning av respondenternas upplevelser av och utsagor om 

fenomen (organisationens värderingar) för att sedan mynna ut i en analys byggd på oli-

ka beskrivningskategorier. Detta innebär att efter genomförande av intervjuerna, där vi 

genom intervjuguiden (se bilaga) försökt fånga respondenternas upplevelser av organi-

sationens värderingar, kommer att ta fram olika beskrivningskategorier. Dessa bygger 

därmed på respondenternas upplevelser som samlas i utsagor och utfallsrum. Utfalls-

rummen beskriver de olika beskrivningskategorierna som till största del bygger på lik-

heter och skillnader mellan de olika respondenternas upplevelser av organisationens 

värderingar (Danielsson, 1992; Uljens, 1989).  

 

 

 

 

      Abstrakt 

 

Figur 1, fritt från Uljens (1989). Relationen mellan uttryckta upplevelser (röd) och beskriv-

ningskategorierna (blå). De uttryckta konkreta upplevelserna mynnar ut i abstrakta beskriv-

ningskategorier.  

 

För att uppnå den utlovande konfidentialiteten väljer vi, i samråd med fenomenografin, 

att bygga abstrakta beskrivningskategorier. Detta då den enskilda respondentens subjek-

tiva upplevelser är av intresse i relation till andra respondenters upplevelser. I likhet 

med den fenomenografiska metodansatsen kommer kategorierna konstrueras i resultat-

redovisningen samt vidare följa i analyskapitlet, något som Uljens (1989) förespråkar.  

Enligt Uljens (1989) och den fenomenografiska metodansatsen är det viktigt att framhä-

va hur "intervjupersonerna i någon mening refererar till samma företeelse eller objekt då 

de ger uttryck för sin upplevelse" (Uljens, 1989, sid. 26). Han påpekar vidare att "indi-

videns sätt att resonera (hur) om ett fenomen avgränsar det som individen uppfattar som 

fenomenets innebörd (vad)" (Uljens, 1989, sid. 33). Detta kommer medföra att vi utav 

intervjusvaren kommer att behöva analysera fenomenet från två olika håll, dels som en 

förståelsebakgrund men också ett uttryck för skilda upplevelser. Vidare medför detta att 

respondenternas förförståelse (hur) kommer att avgränsas till vad de lägger i fenomenets 

innebörd (vad). Det blir därmed viktigt för oss att försöka få respondenten att förklara 

vad de lägger i sina ord, det vill säga fenomenets innebörd. Se bilaga, fråga fyra.  
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2.6 Litteratursökning 

Vi har inledningsvis sökt generellt material om organisationskultur för att få en bredare 

bild av detta fenomen. Detta har vi gjort via sökmotor Emerald där vi främst har letat 

efter vetenskapliga artiklar. Sökord som vi har använt oss av har varit exempelvis "or-

ganizational culture", "organizatinonal values" och "diversity". Dessa är på engelska 

och behandlar organisationskultur från olika perspektiv. Artiklar tycks till största del 

bekräfta det som redan sagts under 80-talet vilket vi anser ger den forskning som be-

drevs då ett större etablerande och godkännande. Vi tycker därmed att vårt litteraturval 

som vi valt att använda är godkänd oberoende av dess ålder. För att ytterligare förstärka 

vår valda litteratur tänker vi använda olika teorier som beskriver samma fenomen, ur 

olika perspektiv. En stor del av litteraturen bygger på de böcker som vi tidigare har an-

vänt oss av, exempelvis Cohen et al., Schein och Yukl. Dessa anser vi ger oss en över-

gripande bild av organisationskultur ur ett pedagogiskt perspektiv. Vidare har vi även 

valt litteratur som behandlar den fenomenografiska metodansatsen för att kunna få en 

större förståelse för denna, exempelvis genom Uljens och Danielsson. Gällande kvalita-

tiv metod har vi val rekommenderade böcker och pdf-filer av vår handledare, exempel-

vis Bryman och Vetenskapsrådet.      

 

2.7 Sammanfattning  

Vi har valt en kvalitativ-, fenomenografisk- och därmed induktiv metodansats vilken är 

både epistemologisk och ontologisk. Vår metod består av att genomföra semi-

strukturerade djupintervjuer av mindre formell karaktär. Urvalsgruppen består av ett 

bekvämlighetsurval av en fokusgrupp där vi, via ett frivilligt anmälande, fått fram sex 

respondenter som representerar fyra olika områdena inom Kommunen, nämligen Barn 

och utbildningsförvaltningen, Kommunledningskontoret, Kultur och Fritidsförvaltning-

en samt Omsorgsförvaltningen. Vidare har vi fört diskussioner kring hur vi kan försöka 

säkerhetsställa vår uppsats. Därmed har vi även fört en diskussion kring tillförlitligheten 

i form av trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt möjlighet att styrka och konfirme-

ra. Därefter har vi diskuterat hur vårt eget inflytande som forskare kan påverka uppsat-

sen, i form av exempelvis våra subjektiva tolkningar. Vidare har Vetenskapsrådets etis-

ka principer tagits upp där tyngdpunkten har lagts på information-, samtycke-, konfiden-

tialitet- och nyttjandekravet. Detta är något som vi kommer att sträva efter att uppnå så 

gott det går inom ramen för vår uppsats. Vidare har vi valt att beskriva vår användning 

av en kvalitativ och fenomenografisk analysansats, där fokus lagts på tolkandet av re-

spondenternas upplevelser av organisationens värderingar. Därefter kommer vi skapa 

beskrivningskategorier i utformandet av resultatet och analysen följa med, med fokus på 

likheter och skillnader mellan respondenternas upplevelser. Slutligen i detta kapitel har 

det redogjorts för källkritik.  
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3. Resultat 

I detta kapitel kommer en sammanställning att ske utifrån de resultat vi har fått från våra 

sex intervjuer med medarbetarna från fokusgruppen. Respondenterna har bland annat 

fått svara på frågor som rör deras upplevelse kring Kommunen som arbetsplats, hur de 

upplever sig arbetat med värderingar, hur de upplever begreppet värdering, vilka deras 

personliga värderingar är, hur de upplever Kommunens värderingar samt hur de upple-

ver att de kan applicera dessa i sitt arbete (se bilaga). Vi har valt att strukturera upp vårt 

resultat efter den analysmodell som presenterats i avsnitt 2.5.2. Härigenom har vi bildat 

nedanstående fembeskrivningskategorier varunder vi presenterar respondenternas svar. 

Vi har valt att inte redovisa vissa frågor, exempelvis fråga nummer ett och två i inter-

vjuguiden (se bilaga) för att försöka säkra den konfidentialitet som vi utlovat respon-

denterna enligt metodkapitlet.  

 

3.1 Kommunen som arbetsplats 

Vi inledde våra intervjuer med en fråga angående medarbetarnas upplevelse av Kom-

munen som arbetsplats. Det visade sig att respondenterna sammantaget upplevde Kom-

munen som en bra arbetsplats. Kommentarer som stärkte denna upplevelse var exem-

pelvis att det finns möjlighet att påverka, möjlighet att göra sin röst hörd och därmed 

ges också stor möjlighet att vara delaktig i olika processer. Det fanns också responden-

ter som upplevde närhet till sina kollegor och två respondenter upplevde att Kommunen 

var en trygg arbetsplats. Dock fanns det respondenter som hävdade att andra inom 

Kommunen enbart arbetar av ekonomiska skäl och att dessa individer skäms över att 

behöva jobba för Kommunen. Respondenterna upplevde också att de har en möjlighet 

att påverka sin egen arbetsdag med dess arbetsuppgifter. Att de känner sig fria i sitt ar-

bete kan dock enligt en respondent bero på avsaknad av en klar arbetsbeskrivning, vilket 

enligt denne både sågs som frihet i sitt arbete, men också som en stressfaktor.   

Det råder en meningsskiljaktighet kring Kommunens storlek som organisation. En re-

spondent ansåg Kommunen vara en lagom stor arbetsplats medan två respondenter såg 

problem i organisationens storlek. De två respondenterna som upplevde Kommunen 

som en för stor organisation påpekade också det stora avståndet mellan de anställda och 

politikerna och sa att det upplevs svårt att vara nära sin chef och att få respons av denne 

vid exempelvis förändringar. Ytterligare två andra respondenter pekade på de långa be-

slutsvägarna inom Kommunen. Två respondenter framhävde också att Kommunen upp-

levdes vara bra på att samla ihop idéer, men mindre bra på att implementera dessa i ett 

senare skede. Det framkom också att det vore önskvärt om ledningen lyssnade och tog 

till vara på personalens åsikter. 

 

3.2 Arbete med värderingar  

Majoriteten av respondenterna förmedlade negativa upplevelser om hur det arbetas med 

värderingar inom Kommunen. Två respondenter upplevde att de inte alls har arbetat 

med värderingar och två andra respondenter upplevde att det inte finns några tydliga 

värderingar i Kommunen. Det upplevdes också en avsaknad av grundläggande värde-
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ringar och att värderingarna bildas på högre nivå och inte sprids nedåt till medarbetarna. 

Samtidigt fanns det upplevelser som förklarade att det tycktes fanns intresse hos led-

ningen i att värderingarna bör komma från medarbetarna som arbetar på en lägre nivå. 

Dock uttryckte en respondent detta som en falsk delaktighet, då denne upplevde att led-

ningen ofta ber om förslag, men att de sedan inte väljer att implementera dessa. Samti-

digt som det fanns negativa upplevelser kring hur det arbetas med värderingar, fanns det 

även upplevelser som förklarade att det idag läggs större fokus på värderingar än tidiga-

re. En respondent upplevde också att det existerar omedvetna värderingar, att vi männi-

skor bär med oss omedvetna värderingar i olika möten med andra människor. Det fram-

kom även bland respondenterna att de diskussioner som förs kring värderingar ofta 

handlar om det som har lagstiftats, exempelvis likabehandling och jämställdhet. 

Respondenterna ansåg sig ha arbetat med värderingar på olika sätt. Någon framhöll att 

värderingar tagits upp i projekt, någon annan hade pratat om värderingar i gruppdiskus-

sioner och ytterligare en ansåg att värderingar diskuterats som punktinsatser på något 

som redan skett. Trots att värderingsarbetet har genomförts framkom negativa upplevel-

ser om dessa tillfällen, bland annat att det inte räcker att ha detta under ett fåtal tillfällen, 

då värderingsarbete upplevs falla emellan stolarna eftersom annat prioriteras före. Två 

andra respondenter upplevde också att det uppstår problem när värderingar diskuteras 

och att det ofta blir en fråga om att sätta den ekonomiska aspekten eller verksamheten i 

fokus. Andra respondenter upplevde också att de är i behov av pågående dialog 

och/eller forum för att undvika det spretiga arbetet som finns i nuläget. Andra upplevel-

ser som förstärkte detta var att värderingarna behöver införlivas på ett mer kontrollerat 

sätt. Respondenterna upplevde också att det är viktigt att arbeta med värderingar kon-

kret och inte endast vid punktinsatser eller för att de återfinns i skrivna dokument. 

Två respondenter upplevde att värderingsarbetet i Kommunen har ett reaktivt förhåll-

ningssätt, att det är något som tas tag i och arbetas med efter att något har inträffat. Två 

respondenter upplevde också att det finns för mycket policyn och ledord. Vidare upp-

levde de att policyn och ledorden skapar extra jobb utan att det egentligen finns behov 

av dem. Det upplevdes också att policyn ofta skrivs med fina ord som medför att inne-

börden inte alltid kommer fram och ofta är det svårt att arbeta enligt dem.  

 

3.3 Personliga värderingar 

3.3.1 Begreppet värderingar 

Vi valde att låta respondenterna beskriva sina upplevelser av begreppet värderingar för 

att få en ökad förståelse av vad de la för betydelse i ordet och för att följa den fenome-

nografiska metodansatsen. Respondenterna började diskutera begreppet i stort, hur vär-

deringar sker i samhället och i Kommunen, för att sedan bli mer specifika och beskriva 

värderingarna för sin egen avdelning och vad det betyder för dem personligen. De svar 

vi fick var bland annat att värderingar är uppfattningar om människor, riktlinjer om hur 

vi ska förhålla oss till varandra, vad som är rätt och riktigt, vägvisare samt något att luta 

sig mot när det uppkommer problem och därmed en hjälp för att bemöta och hantera 

olika situationer. Samtidigt upplevde flera respondenter begreppet värderingar som ett 

svårt och väldigt laddat ord. Det framkom också upplevelser som att det bör finnas en 

försiktighet vid definiering av begreppet. Det fanns även en respondent som upplevde 
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att värderingar härstammar från uppfostran och att de kan vara kulturellt betingade. Två 

respondenter upplevde också att det fanns både positiva och negativa värderingar.  

 

3.3.2 Respondentens personliga värderingar 

De personliga värderingarna vi fick utifrån respondenternas upplevelser var snarlika 

varandra och framhävde positiva värderingar. Fyra respondenter påpekade värderingen 

om allas lika värde och att detta ska respekteras. Två respondenter ansåg att människor 

bör ta ansvar för sig själva och gentemot andra och stå för det de gör. Andra personliga 

värderingar som kom fram var rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Det framkom även 

upplevelser om etiska, kulturella och demokratiska värderingar samt medborgarens rätt 

till fri information. Värderingar som poängterar respekt var vanligt förekommande, re-

spondenterna upplevde det vara viktigt med respekt för varandra, ärlighet och att göra 

rätt för sig. Ett exempel som nämndes var att individen ska sköta sitt jobb för att inte 

kollegor ska behöva göra deras arbetsuppgifter. Det framkom också värderingar som rör 

arbetsplatsen om att det inte ska talas illa om andra i deras frånvaro, att individen ska 

vara omtänksam och uppmärksam på människor, vara en god medborgare och männi-

ska, vara nyfiken och aktivt välja samt leva aktivt för att kunna bidra till en ökad trivsel 

på arbetsplatsen. 

 

3.4 Kommunens värderingar 

3.4.1 Medborgarvärde 

Majoriteten av respondenterna upplevde att medborgarvärde innebar allas lika rätt i 

samhället, det vill säga att alla skulle få behandlas lika oberoende av exempelvis kön 

och etnicitet. En respondent påpekade också att alla ska ha lika möjligheter i livet och 

ytterligare en att alla medborgare ska kunna känna sig välkomna och få den hjälp de 

behöver. Det fanns också respondenter som uttryckte att begreppet innebar att arbeta för 

medborgaren med en hög kvalité. Vidare fördjupade två respondenter sina upplevelser 

genom att uttrycka att de utsatta i samhället ska få möjlighet att få den hjälp som de 

behöver. Det uttrycktes också en viss frustration från en respondent i att inte veta vad 

ordet betyder. En annan respondent pratade om integration. Avslutningsvis tillade en 

respondent att medborgarvärde bör innebära att individen står fri från värderingar gent-

emot andra människor. 

  

3.4.2 Öppenhet 

Öppenhet för respondenterna upplevdes på många olika vis. Två ansåg att tyngdpunkten 

låg i ärlighet och ytterligare två nämnde begreppet högt i tak. Andra ord som kom upp 

var att inte snacka skit, respekt för olikheter, viktigt i mötet med andra människor, bra 

klimat och att kunna veta vad som är politiskt korrekt och vice versa. En respondent 

pekade på att öppenhet bör nås genom dialog och ytterligare en påpekade vikten i att 

kunna ge konstruktiv kritik. För en annan respondent var det viktigt med trygghet i 

sammanhanget och ytterligare en upplevde att öppenhet definieras av att våga säga sitt. 
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3.4.3 Delaktighet 

Två respondenter upplevde att delaktighet handlar om att beslut och information når rätt 

i tid, till rätt person och tolkas rätt. Vidare ansåg en respondent att det var upp till var 

och en hur deltagande man önskade vara medan en annan respondent upplevde att den 

inte kunde påverka allt, men ansåg sig alltid ha en röst. En respondent upplevde att del-

aktigheten låg i friheten att lägga upp sitt arbete själv utan att någon kontrollerade detta. 

Samtidigt upplevde en respondent att samarbete innebär delaktighet, medan en annan 

pekade på vikten i att få en chans att vara delaktig och att någon bör fånga upp de för-

slag som kommer från kollegorna. Det fanns också upplevelser om att alla ska vara del-

aktiga på ett eller annat sätt. Detta förstärktes genom en respondents upplevelse om att 

den inte var rädd för att prata och diskutera och ytterligare en respondent ansåg att 

Kommunen vara en tillåtande organisation. 

 

3.4.4 Glädje 

Glädje innebar för två respondenter att prata och skratta ihop med sina kollegor och för 

ytterligare två avgjordes glädje av arbetskamraterna och medborgarna. En annan re-

spondent upplevde att glädje var när den gjorde något meningsfullt på arbetet och ytter-

ligare en förstärkte detta genom att se glädje i att uppnå sina mål. Andra ord som kom 

upp i samband med glädje var öppenhet gentemot sin omgivning och vikten i att få 

medarbetare samt medborgare att bli sedda och bli bekräftade på ett positivt sätt. 

 

3.5 Hur medarbetarna kan applicera Kommunens värderingar i 

sitt eget arbete 

3.5.1 Medborgarvärde 

I diskussionen kring medborgarvärde var respondenters åsikter splittrade. En ansåg sig 

applicera medborgarvärde genom att skapa bra förutsättningar längst ut i leden i möte 

med medborgarna. En annan respondent pekade på vikten av aktiva medborgare och att 

få vara en del av samhället, samt att det är viktigt att fånga upp de individer som står 

utanför. Ytterligare en respondent uttryckte att det var viktigt att se människan och att 

arbeta med mötet mellan medborgare och anställd. Att behandla varandra på rätt sätt, att 

stå på sig och att ingen ska särbehandlas varken positivt eller negativt, var också upple-

velser som respondenterna framförde. 

 

3.5.2 Öppenhet 

Respondenterna ansåg sig arbeta med öppenhet i sin organisation genom att alltid göra 

sin röst hörd, att ge rätt information till medborgarna och att vara ärliga. Andra framför-

de att öppenheten påverkas beroende på hur individer mår, att aktivt arbeta med öppen-

het genom att dela med sig av sin kunskap, vara medmänniskor och respektera vad 

andra gör och vidare möta medborgaren. Andra uttryck som respondenterna upplevde, 

var vikten av att vara öppen för förändring, att ha en öppen dialog med kollegor och 

medborgare och att våga ta upp det som bör diskuteras och därmed inte lägga locket på 

problem. 
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3.5.3 Delaktighet 

Respondenterna upplevde att de arbetade med delaktighet genom att delta i olika grup-

per (exempelvis fokusgruppen), ha dialoger, via delegation och att vara en del av pro-

cessen. Det uttrycktes också att individer har ett eget ansvar för att vara delaktiga och att 

det finns stora möjligheter att påverka upplägget av sitt arbete. En annan respondent 

ansåg att de, i sitt område, arbetade med att täcka upp för varandra vid behov, exempel-

vis om en kollega är på kurs eller sjuk. 

 

3.5.4 Glädje 

Respondenterna upplevde att de arbetade med glädje på sin arbetsplats genom att få 

delta i projekt, skojar mycket och förmedlar sin kunskap. Två respondenter pratade om 

vikten av att ha en positiv syn, en annan förstärkte detta med att diskutera glädjen i att 

vara sig själv. Ytterligare en respondent ansåg sig arbeta med glädje ur ett perspektiv 

där individer ska ta sitt eget ansvar att sköta sig. En annan respondent pratade om glädje 

i att bjuda på ett leende och en glad hälsning. 

 

3.6 Sammanfattning 

Vi har i resultatkapitlet presenterat genomförda sex intervjuerna som beskriver respon-

denternas upplevelser av Kommunens värderingar. Härifrån tar vi med oss resultat som 

vi kommer att fokusera på under analyskapitlet. Vi väljer att se resultaten som övergri-

pande och kommer inte att beröra alla de begrepp som respondenterna tagit upp. Exem-

pel på resultat som vi har valt att fördjupa oss inom är de långa beslutvägarna som finns, 

ledningen som ber om åsikter utan att implementera dessa, negativa upplevelsen av att 

organisationen är för stor och bristen i arbetet med värderingar. Vidare läggs också ett 

större fokus på att respondenternas personliga värderingar tycks återkomma i de värde-

ringar som de lägger i begreppen medborgarvärde, öppenhet, delaktighet och glädje. Vi 

väljer också att analysera hur organisationskulturen påverkar individerna och hur indi-

viderna kan påverka organisationskulturen med sina redan etablerade värderingar.  
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4. Teori 

Vi har valt att skriva teorikapitlet efter presentation av resultatet, då fenomenografin 

förespråkar detta. För att ge en bakgrundbeskrivning har vi valt att inleda teorikapitlet 

med att definiera kultur och organisationskultur. Därefter följer integrations- och diffe-

rentieringsperspektivet som ytterligare fördjupar teorierna kring organisationskultur. 

För att kunna fånga det pedagogiska perspektivets essens, har vi valt att fortsätta med 

teorier kring hur kulturen påverkar kulturmedlemmen och hur denne i sin tur kan påver-

ka kulturen. Vidare följer en schematisk bild över kulturen som kulturinnehåll och kul-

turuttryck. Därefter läggs fokus på värderingar och i samband med detta tas espoused 

theories och theories-in-use upp. Sedan återfinns teorier om socialisering och kulturens 

styrka. Avslutningsvis redogörs för vår tolkning av Kommunens dokumenterade värde-

ringar för att ge ytterligare underlag till analysen av resultaten. 

 

4.1 Organisationskultur 

Organisationskulturen blomstrade under 1980-talets början då globaliseringen hade sitt 

startskott som skapade en ökad konkurrens på marknaden. Samtidigt publicerades ja-

pansk litteratur som diskuterade betydelsen av värderingssystem och normer. Vilket 

västvärlden anammade. Det föddes en tanke om att arbete inte enbart skulle genomföras 

av ekonomiska skäl, det vill säga att människan inte endast skulle arbeta för att få lön, 

utan att även arbetsplatsen skulle komma att ses som en social arena för organisationens 

medlemmar (Bang, 1999).  

 

4.1.1 Att definiera begreppet kultur och organisationskultur  

Schein (1985) poängterar att det är viktigt för organisationer att ha en djupare förståelse 

för det kulturella som finns i organisationer. Detta då det dels kan hjälpa till att beskriva 

vad som sker inom organisationerna, men också identifiera vad som är viktigt att satsa 

på utifrån ett ledarskapsperspektiv. Han går så långt i sitt argument att han anser att om 

vi inte kan analysera organisationskultur så kan vi inte heller ha förståelse för varför 

organisationer gör som de gör samt ha en förståelse för vilka svårigheter ledare kan stäl-

las inför. Samtidigt menar Schein att kulturbegreppet inte är användbart om vi missbru-

kar det eller misslyckas med att förstå dess innebörd. Vi kommer därför nedan göra det 

som Schein förespråkar, att redogöra för en användbar definition av organisationskultur 

för att sedan utveckla teorier som kan utöka förståelsen över hur organisationskulturen 

fungerar.  

Det uppstår en komplexitet i att definiera begreppet organisationskultur. Än idag anses 

komplexiteten bero på forskarens bakgrund, detta då olika forskare definierar begreppet 

kultur på skilda sätt. Ofta skiljs det mellan en kognitiv, en symbolisk och en axiologisk 

syn på kulturen. Den kognitiva betonar tankesättet, den symboliska betonar de gemen-

samma innebörderna och den axiologiska betonar det delade värde- och normsystemet 

(Alvesson & Björkman, 1992). 
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Kultur definieras enligt Schein (1985) som  

”[…] the term ”culture” should be reserved for the deeper level of basic 

assumptions and beliefs that are shared by members of an organization, 

that operate unconsciously and that define in a basic ”taken-for-granted” 

fashion an organization’s view of itself and its environment.”(sid. 6). 

Vidare utvecklar Bang (1999) att det finns två dimensioner som kulturdefinitionen 

stäcker sig över, nämligen kognitiva system och överförda handlingsmönster. Det först-

nämnda innefattar kultur som system med gemensamma värderingar, uppfattningar, 

idéer och betydelser. Den andra som samverkansmönster genom observerbara objekt 

och händelser i en grupp. Vad gäller begreppet organisationskultur väljer Schein (1985) 

att definiera detta ur en socialpsykologisk synvinkel 

”A pattern of basic assumptions – invented, discovered, or developed by 

a given groups as it learns to cope with its problems of external adapta-

tion and internal integration – that has worked well enough to be consid-

ered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way 

to perceive, think, and feel in relation to those problems” (sid. 9).  

Vi har valt att följa Scheins (1985) definition av organisationskultur i vår uppsats, då vi 

väljer att fördjupa oss i hans terminologi, nämligen grundläggande antaganden, värde-

ringar och normer samt artefakter. Då vi inte genomfört en observation kommer vi att 

lägga störst fokus på begreppet värderingar och därmed redovisa grundläggande anta-

ganden för att fördjupa förståelsen. Vi frångår därmed begreppen artefakter och normer.  

Schein (1985) anser att en definition av organisationskultur kan ge oss en förklaring om 

vad kultur är, men att den inte förklarar varför kultur uppstår i grupper eller organisatio-

ner och inte heller varför kulturen överlever. För att förstå kulturens dynamik menar 

Schein att det måste förstås varför "basic assumptions" (grundläggande antaganden) 

uppstår och existerar. Detta för att kunna ge en grund till att förklara hur grupper och 

organisationer fungerar. Grundläggande antaganden i grupper kan med tiden upplevas 

så självklara att det kan vara svårt att se vilka de grundläggande antaganden är. De 

grundläggande antaganden blir därmed tillslut omedvetna även för gruppmedlemmarna 

själva. Schein anser att de grundläggande antaganden är inlärda svar eller lösningar på 

överlevnadsproblem och interna integrationsproblem. De externa överlevnadsproblemen 

handlar om hur organisationens arbete ska utföras, därmed är det viktigt att gruppen har 

en gemensam förståelse om vad som är organisationens huvuduppgift. Det handlar ock-

så om att skapa en gemensam förståelse av vilka medel organisationen ska använda sig 

av för att klara uppgiften och om att skapa en konsensus om vilka bedömningskriterier 

som avgör huruvida medlemmarna gör ett bra eller mindre bra arbete. De interna integ-

rationsproblemen handlar om hur organisationens medlemmar ska förhålla sig till var-

andra. Det är exempelvis viktigt att de har en gemensam förståelse för hur gruppen ska 

kunna nå organisationens huvudsakliga uppgift. En gemensam förståelse och kan upp-

nås genom att organisationen skapar ett gemensamt språk. Det hjälper också organisa-

tionens medlemmar att avgöra vilka som tillhör gruppen. Detta hjälper även organisa-

tionen samt att reducera den ångest som kan finnas bland medlemmarna, det utgör även 

en känsla av status i vem som har rätt att bestämma. 
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4.1.2 Integrations- och differentieringsperspektivet 

Det finns två sätt att se på organisationskultur, där det ena är integrationsperspektivet 

och det andra är differentieringsperspektivet. Det förstnämnda innebär att kulturen be-

skrivs som konsekvent, att det råder samförstånd om verklighetsuppfattningen. Detta 

innebär att kulturens uttrycksformer överensstämmer med medlemmarnas värderingar 

och att dessa medlemmar i sin tur har samma värderingar om sin organisation. Ledaren 

ses som en frontfigur då denne anses vara kulturbärare och därmed forma organisatio-

nens kultur. Det andra perspektivet innebär i motsats till det första att kulturen är inkon-

sekvent, att det råder brist på samförstånd och att andra källor än ledningen styr över 

kulturens innehåll (Bang, 1999).  

 

4.1.3 Kulturens påverkan på medlemmar och vice versa 

Det sker en ömsesidig påverkan mellan organisationskulturen och dess medlemmar. 

Detta via att medlemmarna skapar, upprätthåller och förändrar kulturen samtidigt som 

kulturen formar individerna. Varje gruppmedlem har en individuell inlärningshistoria 

som påverkar en persons sätt att vara och kontexten som den befinner sig i. Även sam-

hällets kulturella värderingar påverkar individen i relation till arbetsuppgifterna och styr 

hur den handlar. Organisationskulturens värderingar är därmed en produkt av de olika 

individernas theories-in-use (Bang, 1999). Vidare diskussion om theories-in-use, se av-

snitt 4.1.7. Detta är något som Alvesson och Björkman (1992) bekräftar genom sin dis-

kussion om att människan både kan vara kulturbärare och kulturskapare. Det första in-

nebär att människor uppfattas vara formade av vissa tankesätt och värderingar. Den 

andra innebär att människor förhåller sig aktivt till kulturen och omdefinierar denna via 

nya erfarenheter, inryck och impulser.   

Det finns flera faktorer som påverkar innehållet i organisationskulturen enligt forskare, 

bland annat påpekar Bang (1999) och Schein (1985) att organisationens medlemmar har 

en stor påverkan på kulturen. Vilka medarbetare som arbetar i organisationen kommer 

att påverka kulturen, då de har med sig tidigare värderingar, kunskaper, erfarenheter och 

unika personligheter. Bang (1999) menar därmed att kulturen i organisationer har en 

viktig funktion, nämligen att få alla medlemmar att finna en gemensam förståelse för 

organisationen. Även Schein (1985) poängterar vikten av gemensamma uppfattningar 

och konsensus bland medlemmar och väljer bland annat att redogöra i västvärldens 

grundläggande tanke om att människan är en aktiv varelse. Schein hänvisar till Mc Gre-

gors teori om X och Y människor där det framkommer att individer har olika personlig-

hetsdrag beroende på vilken typ den tillhör. X-människor antas vara lata människor som 

behöver bli motiverade och kontrollerade medan Y-människor antas vara självmotive-

rande människor och därför behöver utmanas.   
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4.1.4 Kulturinnehåll och kulturuttryck 

Kulturinnehållet består av ett närverk av värderingar, normer och verklighetsuppfatt-

ningar som finns i individers kognitiva scheman. Dessa är något som människan har lärt 

sig och använder sig av, för att förhålla sig till den omvärld de möter. Kulturuttrycken är 

den del av organisationskulturen som syns utåt. Ett exempel på kulturuttrycken är ut-

tryckta känslor och uttalade värderingar (Bang, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, fritt från Bang (1999) sid. 77  

 

4.1.5 Värderingar 

Bang (1999) presenterar Geert Hofstedes syn på värderingar utifrån tre olika nivåer av 

mental programmering, vilka står i relation till varandra i en hierarkisk pyramid (se fi-

gur 3). I botten av pyramiden finner vi den minst unika nivån som kallas den universella 

nivån. Denna är gemensam för de flesta människorna och består av mänskliga sätt att 

uttrycka sig på. Mellanskiktet av pyramiden kallas för den kollektiva nivån och den är 

gemensam för de människor som ingår i samma grupp eller kategori som en själv, ex-

empelvis kulturella värderingar och språk. Toppen av pyramiden består av den indivi-

duella nivån som är helt unik för varje enskild individ. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, fritt från Bang (1999) sid. 51 

 

Enligt Bang (1999) anser Rokeach att värderingar har fyra olika funktioner, för det för-

sta fungerar värderingar som normer, de vägleder vid situationer där människan måste 

förhålla sig till något. För det andra fungerar värderingar som planer för konfliktlösning 

och beslutsfattande. För det tredje har värderingar en motiverande funktion genom posi-

tiv och negativ förstärkning. Sist men inte minst används värderingar för att upprätthålla 

och öka vår självaktning.  Även Schein (1985) har tre aspekter som han anser vara kri-
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tiska för utveckling av kulturen inom grupper. Den första aspekten anser att gruppen 

måste ha haft en historia där de har upplevt och delat betydelsefulla problem. Den andra 

aspekten anser att gruppen tillsammans måste haft möjlighet att lösa problem och iaktta 

effekten av lösningarna samt den tredje aspekten som framhäver att gruppens nya med-

lemmar måste ha socialiserats in i gruppens sätt att fungera. Både Trice och Beyer 

(1993) samt Scheins (1985) aspekter främjar känslor av gemenskap och sammanhåll-

ning. Vidare medför detta också att gruppen blir unik i förhållande till andra grupper. 

 

4.1.6 Espoused theories and theories-in-use 

Argyris och Schön (1978) diskuterar espoused theories och theoris-in-use, det först-

nämnda innebär de uttalade värderingarna inom en organisation. Dessa står ofta formu-

lerade i organisationens målsättningar och visioner. Det andra begreppet innefattar de 

värderingar och teorier som verkligen avgör medlemmarnas handlingar, det vill säga de 

efterlevda värderingarna, vilka ofta är omedvetna. Vidare ger Bang (1999) ett tydligt 

exempel på espoused theories där han pratar om ledningens försök att styra kulturen 

genom att anamma en uppsättning värderingar som de önskar att implementera inom 

organisationen och därmed bli en del av organisationskulturen. Dessa står exempelvis i 

dokument som skickas till de anställda eller ramas in och hängs upp på väggen. Även 

Alvesson (2001) samt Buch och Wetzel (2001) bekräftar detta genom att hävda att led-

ningen ofta skriver ned en önskelista med de ideal och visioner som organisationer har, 

utan att försäkra sig om att dessa faktiskt implementeras nedåt. Vidare hävdar Bang 

(1999) att vid införing av nya värderingar inom organisationen bör dessa komma fram i 

nya konkreta handlingar och beteenden samt följas upp. Detta vidareutvecklas av Schein 

(1985) i en diskussion om att organisationskultur härstammar från ett lärande och han 

menar därmed att individer lär sig genom antingen positive problem-solving eller anxie-

ty-avoidance situations. Exempel på positive problem-solving är belöning och Schein 

anser att individer som upplever att beteende belönas med positiv respons kommer fort-

sätta att upprepa detta beteende. Den andra typen av lärande är ett slags utvikande lä-

rande. Exempelvis kan det uppstå när individer upplever att en handling blir bemött 

med negativ respons, vilket kan medföra negativa känslor och ångest. Detta är något 

människan är mån om att undgå och därmed väljer de att inte upprepa samma handling 

igen.  

 

4.1.7 Socialisering 

Individen föds inte in i ett samhälle utan måste lära sig de värderingar, normer, kunska-

per, uppfattningar med mera, som samhället har. Detta kallas för primärsocialisering 

och sker främst genom uppfostran. Sekundärsocialisering är den vidare process som 

sker när individen socialiseras in exempelvis i sitt arbete. Sekundärsocialiseringen blir 

därmed inte lika stark som primärsocialiseringen då sekundärsocialiseringen är mer för-

änderlig över tid (Bang, 1999). 

Bang (1999) hävdar att Kelman använder sig av tre begrepp för att förklarar hur indivi-

den förhåller sig till social påverkan, nämligen foglighet, identifiering och internalise-

ring. Foglighet uppstår då en individ accepterar påverkan av en annan individ eller 

grupp för att kunna uppnå belöning eller undgå bestraffning. Detta är en svag påverkan 

då beteendet inte rättas efter detta om belöning eller bestraffning uteblir. Identifiering 
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sker då individen antar exempelvis beteenden och värderingar från en annan person eller 

grupp för att uppnå en tillfredställelse som bygger på självdefinierande i relationen mel-

lan personen eller gruppen. Identifiering är starkare än foglighet, men på samma sätt 

som vid foglighet, består inte värderingar och beteenden oberoende av personer i grup-

pen. Ett tydligt exempel på detta är då personer som individen har identifierat sig med 

försvinner från gruppen vilket medför att de värderingar och beteenden som tagits efter 

också försvinner. Internalisering är både starkt och permanent för att de föreskrivna 

värderingarna och beteendena överensstämmer med individens egna. Individen betrak-

tar därmed organisationens värderingar som sina egna (Bang, 1999). Detta förstärks 

även av Yukl (2006) med begrepp som motstånd, lydnad och ”commitment”. Yukl an-

ser att det finns olika reaktioner som ledare kan förvänta sig av grupper beroende på 

vilken typ av inflytande ledarna använder sig av. Motstånd innebär att medarbetarna i en 

organisation är emot exempelvis förslag och därmed aktivt försöker undvika detta ge-

nom att de exempelvis vägrar att lyda. Lydnad innebär att medarbetarna är villiga att 

göra det som efterfrågats, men att de gör det utan någon större ansträngning. Yukl ser 

det som att medarbetarna främst lyder för att undgå bestraffning. ”Commitment” sker 

när medlemmarna tar till sig det ledaren vill och de anstränger sig för att genomföra det 

på bästa sätt. Med ”commitment” kan medlemmarna ta sig an komplexa uppgifter. Le-

daren har därmed lyckats påverka både personens beteende och värderingar.  

 

4.1.8 Kulturens styrka  

Bang (1999) presenterar Louis teori om kulturens styrka inom tre dimensioner, den so-

ciologiska, den psykologiska och den historiska. Den förstnämnda bygger på hur många 

inom organisationen som delar den gemensamma kulturen. Ju fler som delar värdering-

arna desto starkare blir värderingarna för medlemmarnas beteenden. Även organisatio-

nens storlek påverkar, där förhållandet är ju större organisation desto svårare att upprät-

ta en gemensam kultur som delas av alla organisationens medlemmar. Psykologisk ge-

nomtränglighet handlar om medlemmarnas gemensamma tolkning av kulturen samt hur 

djupt rotad denna är. Även gruppens intensitet i gemensamma erfarenheter påverkar hur 

stark kulturen blir. Den sistnämnda syftar till hur länge kulturen har funnits samt dess 

stabilitet. Här kan personalomsättningens storlek betraktas samt den ovannämnda grup-

pens gemensamma erfarenheter. Ju längre historia organisationen har och desto lägre 

personalomsättning desto starkare kultur. Enligt Bang (1999) lägger Sathe och Schnei-

der till en fjärde dimension där de hävdar att ju större antal värderingar som organisa-

tionen delar och ju klarare rangordning mellan dessa, desto starkare blir kulturen. Al-

vesson och Björkman (1992) spinner vidare på denna idé och tar upp fyra faktorer som 

påverkar individens benägenhet att identifiera sig med en grupp för att bygga starkare 

organisationskultur. Den första handlar om hur unika gruppens värderingar är, där ju 

mer distinkta värderingar desto lättare är det att identifiera sig med kulturen. Den andra 

behandlar gruppens status, där ju högre status desto större attraktionskraft och därmed 

starkare kultur. Den tredje behandlar medvetenheten kring ”vi” och ”de”, organisationer 

emellan, som också påverkar individens benägenhet att identifiera sig med organisatio-

nen. Den fjärde behandlar interpersonell interaktion exempelvis gemensamma mål eller 

historia. Detta förstärks av Bang (1999) som presenterar Sathes teori vilken hävdar att 

kulturens styrka påverkar beteendets intensitet och att dess styrka existerar i relation till 

hur många viktiga gemensamma grundläggande antagande det finns, i hur stor utsträck-

ning dessa är gemensamma samt hur tydligt de är rangordnade i relation till varandra.  
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Även Sjövold (2008) tar upp kulturens styrka då han beskriver synergi inom organisa-

tioner, ett slags mervärde som uppstår när flera medlemmar slår ihop sina summor så att 

den blir större än om de hade lagt ihop summorna individuellt. Detta är något som Sche-

in (1985) förstärker genom sitt argument om att organisationer skapas då någon vill 

lyckas med något mer än vad den kan göra som ensam individ. Organisationer och dess 

kultur skapas därmed inte spontant och inte av sig själv, utan det sker genom aktiva 

människor vilket medför att organisationer blir målorienterade med specifika syften. 

Detta mervärde som Sjövold (2008) diskuterar är även något som Granberg (2009) har 

uppmärksammat. Granberg anser att mervärdet både kan resultera i positivt och negativt 

utfall. Det positiva blir ett mervärde även kallat "teamthink" och det negativa utfallet 

blir ett mindrevärde även kallat "groupthink". ”Teamthink” är ett kollektivt tänkande 

som kan ske i grupper och gör att de kan arbeta effektivt och framgångsrikt tillsam-

mans. Dock finns en risk i att tänka för likt och grupper kan välja att stanna i sin be-

kvämlighetszon istället för att ta sig an nya utmaningar. Detta sker ofta när gruppens 

medlemmar väljer att identifiera sig med en stark miljö och med gemenamma värde-

ringar, vilket kallas för ”groupthink”. Vidare medför detta att individerna tänker enbart 

inom de ramar som är accepterade och vågar därmed inte tänka utanför ramarna då de 

värnar om vi-känslan i gruppen.  

 

4.2 Kommunens värderingar 

Då vi har utlovat Kommunen konfidentialiet, medför detta att vi inte kommer att ge en 

ordagrann beskrivning av Personalidéns innehåll, därmed har vi gjort en omskrivning av 

dessa värderingar. Vi väljer att presentera värderingarna här då vi inte ser de som resul-

tat av vår uppsats utan mer som teori.   

  

4.2.1 Medborgarvärde 

Medborgarvärde innebär att arbeta för kommunens invånare. Detta innebär att kommu-

nen har en hög verksamhetskvalité, tillgänglighet och skapande av en hållbar kommun.   

 

4.2.2 Öppenhet 

Öppenhet innebär att respektera olikheter, vara nyfiken, delar med sig av sin kunskap 

och information till varandra. Detta innebär en öppen dialog mellan kollegor och med 

medborgare.  

 

4.2.3 Delaktighet 

Delaktighet innebär att verksamhetsplanering och utveckling är ett gemensamt ansvar 

att vilja och kunna delta i. Det anses även vara en grund för framgång.  
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4.2.4 Glädje 

Glädje innebär att vara glad och stolt över sin arbetsplats. Detta uppnås bland annat ge-

nom delaktighet, öppenhet, utveckling och tydlighet. 

(Fritt från Kommunens dokument
2
) 

 

4.3 Sammanfattning 

Vi har valt att först och främst ge läsaren en bakgrund kring organisationskultur och 

därmed valt att definiera begreppen kultur och organisationskultur, i enighet med den 

fenomenografiska metodansatsen. Detta bör därmed ses som en bakgrund och kommer 

därför inte att analyseras eller föras till diskussion i ett senare skede. Analysen kommer 

att behandla integrations- och differentieringsperspektivet som vidare kommer att leda 

till en diskussion kring Scheins tre aspekter som anses vara viktiga för organisationens 

utveckling. Därefter tas Alvessons och Björkmans teorier upp kring identifiering. Detta 

övergår i en diskussion kring implementeringen av värderingarna på arbetsplatsen där 

positiv och negativ förstärkning belyses ur Scheins och Bangs perspektiv. Vidare följer 

Argyris och Schöns teorier om espoused theories och theories-in-use där även Bang 

involveras genom sina teorier kring primär- och sekundärsocialisering, tre nivåer av 

värderingar samt kulturens påverkan på individen och vice versa. Även Yukl och Kel-

mans begrepp "commitment", lydnad, internalisering och foglighet berörs i analysen. 

Avslutningsvis belyses Scheins teorier kring externa överlevnads- och interna integra-

tionsproblem samt Rokeachs teorier kring värderingars fyra olika funktioner. Resteran-

de teorier som har framkommit i detta kapitel bör därmed ses som en bakgrund för att 

fördjupa läsarens förståelse av fenomenet värderingar och begreppet organisationskul-

tur. 

  

 

 

                                                 
2
 På grund av utlovad konfidentialitet uppges inte adress och datum. 
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5. Analys 

Analysen kommer i enighet med den fenomenografiska metodansatsen att genomföras 

för att klargöra fenomenet och respondenternas upplevelser av fenomenet, i vårt fall 

organisationsvärderingarna. Rubrikerna bygger på de beskrivningskategorier som vi har 

presenterat i redovisningen av resultat. Dessa är byggda på en abstrakt nivå för att kun-

na skydda individen med den konfidentialitet vi utlovat, se figur 1. Beskrivningskatego-

rierna byggdes därmed på likheter och skillnader mellan respondenternas upplevelser av 

organisationsvärderingarna. Under varje beskrivningskategori sätts teori i relation till 

resultat och i flera fall ställs teoretiker i relation till varandra för att förstärka argument. 

Beskrivningskategorierna vilka har följt med från resultatkapitlet är benämnda enligt 

följande, Kommunen som arbetsplats, arbete med värderingar, personliga värderingar, 

Kommunens värderingar och hur medarbetarna kan applicera Kommunens värderingar-

na i sitt eget arbete. Därefter ges en schematisk tabell över espoused theories och theori-

es-in-use för att besvara våra frågeställningar och uppfylla vårt syfte i både text- och 

bildform. 

 

5.1 Kommunen som arbetsplats 

Bang (1999) hävdar att det finns två sätt att se på organisationskultur genom integra-

tions- eller differentieringsperspektivet. Utifrån våra resultat kan det tolkas att respon-

denternas svar mest tycks överrensstämma med differentieringsperspektivet. Detta ge-

nom respondenters svar om de långa beslutsvägarna och det stora avståndet mellan 

medarbetarna och politikerna. Vidare medför detta att organisationskulturen blir mycket 

ledarfokuserad, där värderingarna först måste godkännas av de kommunala politikerna 

för att därefter implementeras nedåt i en hierarkisk ordning. En förstärkning av detta 

kommer från två respondenters upplevelse om att ledarna gärna ber om deras åsikter, 

men tycks inte ta tillvara på dessa. Detta resulterar i att respondenterna upplever att de 

inte får se resultatet av sina idéer, vilket en respondent benämner som en falsk delaktig-

het. Differentieringsperspektivet medför också att organisationskulturen är inkonse-

kvent, då det inte råder ett samförstånd om verklighetensuppfattningar (Bang, 1999). 

Kommunens värderingar stämmer därmed inte alltid överens med respondenternas upp-

levelser av Kommunens värderingar. Detta bekräftas vidare av att respondenterna inte 

tycks arbeta aktivt och kontinuerligt med värderingar på sin arbetsplats. Mer om detta, 

se avsnitt 5.2 och 5.3. 

Schein (1985) anser att det finns tre aspekter som är viktiga för utveckling av organisa-

tionskulturen. Dessa behandlar vikten av att ha haft en historia ihop där gruppen har 

upplevt och delat problem, att medlemmarna tillsammans har möjlighet att lösa problem 

och betrakta utfallet av dessa och att nya medlemmar måste socialiseras in i hur organi-

sationen fungera. Detta medför att gruppen, enligt Trice och Beyer (1993) samt Schein 

(1985) skapar en gemenskap och sammanhållning, samt blir en unik grupp i jämförelse 

med andra grupper. Då Kommunen är en så pass stor organisation, något som ett antal 

respondenter upplever som negativt, går det inte att uppfylla dessa aspekter. Dess stor-

lek medför dels att organisationen inte kan skapa sig en gemensam historia då de inte 

kan lösa problem tillsammans, men också att alla gruppmedlemmar inte kan socialise-

rats in i organisationen på samma sätt, då socialiseringsprocessen ser olika ut inom de 
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olika områdena. Därmed upplevs inte den positiva sammanhållningen till övriga med-

lemmar i Kommunen. Vidare medför detta att det finns stora svårigheter i att skapa en 

stark organisationskultur, då den exempelvis saknar den historiska aspekten som Louise 

anser vara nödvändig (Bang, 1999). Organisationens storlek tycks även påverka den 

sociologiska aspekten genom att ett fåtal respondenter delar samma värderingar med 

varandra. Detta har kunnat tolkas utifrån de resultat som tyder på en stor variation av 

upplevda värderingar där det endast är ett fåtal frågor som vissa respondenter upplever 

på samma sätt. Schneider tillägger en fjärde aspekt som är viktig i utvecklingen av or-

ganisationen, där han hävdar att ju större antal värderingar en organisation har och ju 

klarare hierarkin är mellan dessa, desto starkare blir kulturen (Bang, 1999). Det tycks 

inte finnas någon rangordning mellan de fyra värderingar som Kommunen har och ut-

ifrån våra resultat tyds det på att det inte bör finnas fler värderingar eftersom responden-

terna knappt tycks identifierar sig med de existerande. Alvesson och Björkman (1992) 

anser att det krävs fyra faktorer för att individen ska identifiera sig med gruppen för att 

kunna bygga en starkare organisationskultur. Dessa är unika värderingar, hög status, en 

medvetenhet kring ”vi” och ”de” och starka interpersonella relationer. Av våra resultat 

tycks inte de värderingar som presenteras i Personalidén vara unika. Detta då ord som 

öppenhet och delaktighet inte enbart finns inom Kommunen, utan är begrepp som åter-

finns i flera organisationer. Respondenternas upplevelser vittnar om att de inte tycks 

uppleva en hög status på sin arbetsplats, detta bekräftas av en respondent som hävdar att 

det finns de som går till jobbet av ekonomiska skäl och inte för att de är stolta över sin 

arbetsplats. Därmed kan det också identifieras ett ”vi” och ”de” tänkande då en respon-

dent upplevt att vi i detta område är stolta över vårt jobb, men anser att de i det andra 

området skäms för sitt arbete. Detta ”vi” och ”de” tänkande bildas därmed inom organi-

sationen, vilket enligt vår mening kan medföra att den blir splittrad och subgrupper i 

form av subkulturer bildas. Vidare förstärks detta av Sather som menar att kulturens 

styrka påverkar beteendets intensitet, vilket medför att gemensamma grundläggande 

antaganden är viktiga för gruppen (Bang, 1999). Vidare om grundläggande antaganden 

se avsnitt 3.4. Då vi inte kan generalisera, områden emellan, har vi valt att inte kartlägga 

de olika områdenas subgrupper och subkulturer. 

 

5.2 Arbete med värderingar 

Bang (1999) anser att värderingar måste implementeras på ett bra sätt för att organisa-

tionsmedlemmar ska kunna göra dem till sina egna. Han ger vidare ett exempel om att 

ledningen ofta skriver värdegrunder i fina ord och hänger upp dem på väggen. Detta är 

något som Alvesson (2001) förstärker genom att diskutera hur ledningen väljer att skapa 

värderingar av sina egna mål och visioner utan att implementera dessa nedåt eller lämna 

utrymme för delaktighet i utformningen av dem. Respondenternas upplevelser tyder på 

att ledningen tycks vilja att medarbetarna ska vara kulturbärare, men arbetar samtidigt 

inte med att implementera etablerade värderingar i hierarkins alla led. Detta återspeglas 

i upplevelser av respondenternas arbete med värderingar på sin egen arbetsplats. Majori-

teten av respondenterna upplever att arbetet med värderingar är bristande. Någon hävdar 

att detta endast sker som en punktinsats, någon annan upplever att detta endast sker i 

reaktivt syfte och att värderingsarbetet prioriteras bort på grund av exempelvis ekono-

miska skäl. Det återfinns även en frustration i de många policyn som publiceras. Detta 

upplevs som ett negativt merarbete för respondenterna, vilket de anser vara onödigt. 

Även upplevelser om policyns sätt att skrivas på tas upp i den mening att de skrivs med 
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fina, och ofta oförståeliga ord från ledningens sida, vilket medför att innebörden av be-

greppen tappas bort. Schein (1985) nämner att om implementeringen av värderingar ska 

lyckas måste det tas hänsyn till att förstärka positiva och försvaga negativa beteenden. 

Detta är något som Bang (1999) bekräftar, då han anser att för att implementera värde-

ringar måste dessa komma fram i konkreta handlingar och beteenden som ska följas 

upp. Dock tycks respondenterna inte uppleva någon positiv förstärkning vid arbete med 

värderingarna utan snarare tvärtom. De upplever att värderingsarbete i form av policyn 

är onödiga och ger ett merarbete. Därmed sker ett undvikande lärande, vilket Schein 

(1985) kallar anxiety-avoidance situations. På grund av bristande uppföljning från led-

ningens sida, sker därmed ingen förändring i respondenternas beteenden då individer 

upplever att deras beteende bemöts med negativ respons. 

  

5.3 Personliga värderingar 

Argyris och Schön (1978) använder sig av begreppen espoudes theories och theories-in-

use. Där den förstnämnda är organisationens uttryckta värderingar, som exempelvis 

återfinns i policyn, och den andra är de värderingar som faktiskt avgör medarbetarnas 

beteenden. Utifrån resultaten kan det tydas att respondenternas upplevelser av organisa-

tionens värderingar inte alltid överensstämmer med organisationens värderingar. Där-

med finns en diskripans mellan espoused theories och theories-in-use. Detta genomsyras 

av att respondenter tycks lägga in sina egna värderingar i de begrepp som återfinns i 

Personalidén. Vidare visas detta genom den jämförelse som har gjorts mellan respon-

denternas svar och det som står i Personaliden. Från figur 2 kan nu utläsas att kulturut-

tryck är espoused theories medan kulturinnehåll är theories-in-use. Det sker därmed en 

tolkning mellan espoused theoires och theoris-in-use. Detta kan bero på individens pri-

mär- och sekundärsocialisering vilket Bang (1999) diskuterar. I de värderingar som re-

spondenter framhäver som personliga, kan grundläggande värderingar tydas, som sam-

hället förmedlar, exempelvis allas lika värde, jämlikhet, och eget ansvarstagande. Dessa 

kan individen därmed socialiserats in i primärt under sin uppfostran. På grund av att den 

sekundärsocialisering som sker inte är lika stark som den primära, i form av att den är 

mer föränderlig över tid och rum, kan värderingar från primärsocialiseringen fortsätta 

upplevas för individen som det enda riktig. Detta oberoende av organisationens egna 

värderingar. Därmed bör organisationens värderingar bygga på de värderingar som 

samhället har för att få en djupare rot att växa ifrån. Vidare medför detta att espoused 

theories och theories-in-use kan överensstämma på ett bättre sätt. Detta kan fördjupas i 

figur 3 som Bang (1999) presenterar där värderingar på den universella nivån tycks vara 

de som framkom i primärsocialiseringen, exempelvis respondenternas upplevelse av 

vikten av allas lika värde. Den generella nivån tolkas också som en del av primärsociali-

seringen, exempelvis respondenternas upplevelse av vikten av eget ansvar. Den specifi-

ka nivån däremot kan ha varit en sekundärsocialisering i de tidigare erfarenheter indivi-

derna upplevt, då dessa inte tycks var gemensamma utan unika. Ett exempel på en sådan 

värdering skulle kunna vara medborgarens rätt till fri information som endast en re-

spondent nämnde.  

En annan faktor till den diskripans som råder mellan espoudes theories och theories-in-

use kan också bero på det Bang (1999) diskuterar, om kutlurens påverkan på individen 

och vice versa. Han menar att det sker en ömsesidig påverkan mellan organisationen 

och individen som formar organisationskulturen. I detta kan det skådas att den organisa-
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tionskultur som ledningen vill upprätthålla är de espoused theories som återfinns i Per-

sonalidén, samtidigt som den riktiga organisationskulturen är den som är en produkt av 

individernas theories-in-use. Den organisationskultur som individerna har skapat genom 

att ta med sina egna värderingar in i organisationen och därmed de värderingar som 

primärsocialiseringen tycks ha präglat individerna med. Ett tydligt exempel på detta är 

respondenternas upplevelse av glädje, där majoriteten ser en glädje i sina arbetskamra-

ter, något som Personalidén inte återspeglar.  

Positiva fördelar av att espoused theoriers stämmer överrens med theoriers-in-use är 

bland annat bildandet av vad Kelman kallar för internalisering och det Yukl nämner 

som ”commitment” (Bang, 1999; Yukl, 2006). Detta skulle innebära att organisationens 

värderingar överrensstämmer med individens egna personliga värderingar, där individen 

anstränger sig för att genomföra komplexa uppgifter på bästa möjliga sätt. I responden-

ternas svar tycks däremot Kelmans begrepp foglighet och Yukls begrepp lydnad åter-

speglas. Detta då respondenter har sina egna personliga värderingar som tycks styra 

deras beteenden istället för organisationens värderingar.  

 

5.4 Kommunens värderingar 

Schein (1985) diskuterar att grundläggande antaganden är svar som individen omedve-

tet har lärt sig i att lösa, vad han kallar för externa överlevnads- och interna integra-

tionsproblem. De externa överlevnadsproblemen som exempelvis kan beröra hur orga-

nisationens arbete ska utföras och vikten av att gruppen har en gemensam förståelse för 

huvuduppgiften. Detta tycks inte existera enligt respondenter då gruppen inte uppfattas 

ha en gemensam förståelse för organisationens värderingar. Respondenterna tycks tvärt-

om lägga sina egna värderingar som grund för den innebörd de lägger i orden medbor-

garvärde, öppenhet, delaktighet och glädje. Detta reflekteras i att flertalet respondenter 

väljer att uttrycka allas lika värde som en egen värdering och anser vidare att medbor-

garvärde innebär just allas lika värde. Gällande de interna integrationsproblemen som 

exempelvis kan beröra hur organisationens medlemmar ska förhålla sig till varandra, 

tycks respondenterna inte uppleva. Detta då de inte har den gemensamma förståelsen 

som Schein (1985) förespråkar, utan de har en stor variation i sina svar gällande Kom-

munens värderingar som tyder på motsatsen. Därmed kan möjliga paralleller dras till att 

de grundläggande värderingar inte överensstämmer mellan respondenterna.   

 

5.5 Hur medarbetarna kan applicera Kommunens värderingar i 

sitt eget arbete 

Bang (1999) nämner Rokeachs teorier om att värderingar har fyra olika funktioner. Des-

sa är att fungera som normer, vägleda som underlag för konfliktlösning och beslutsfat-

tande, att ha en motiverande effekt genom positiv samt negativ förstärkning och för att 

upprätthålla och öka vår självföraktning. Respondenterna tycks använda sig av en del av 

värderingarnas funktioner och inse vad dessa är. Ett exempel är en respondent som pra-

tade om normen att gå in och täcka upp för kollegor vid exempelvis sjukdom. Detta 

grundade sig i respondentens åsikt om vikten av respekt gentemot andra människor. En 

annan respondent ansåg att begreppet värderingar var en slags vägledning i hur situatio-

ner ska hanteras. Dock tycks inte den andra och tredje funktionen nämnas varken då vi 
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bett respondenterna att besvara fråga fyra vad värderingar betyder för dem, eller under 

resten av intervjuerna (se bilaga).  

 

5.6 Modell över espoused theories och theories-in-use 

Espouses Theories Överensstämmande Theories-in-use Diskripans 

Medborgarvärde: 
innebär att arbeta för 

kommunens invånare. 

Detta innebär att kom-

munen har en hög 

verksamhetskvalité, 

tillgänglighet och ska-

pande av en hållbar 

kommun.   

Jobba för medborgar-

na, hålla hög kvalitet. 

 

Allas lika värde, ge 

utsatta större möjlighe-

ter, integration, för-

domsfrihet, förstår inte 

begreppet "medbor-

garvärde". 

Ansvar för kvalité och 

tillgänglighet, hållbar 

kommun. 

Öppenhet: innebär att 

respektera olikheter, 

vara nyfiken, delar med 

sig av sin kunskap och 

information till var-

andra. Detta innebär en 

öppen dialog mellan 

kollegor och med med-

borgare.  

Respekt för olikheter, 

öppen dialog mellan 

kollegor och medbor-

gare. 

Ärlighet, högt i tak, bra 

klimat, politiskt kor-

rekt, konstruktiv kritik, 

trygghet, våga säga 

sitt. 

Nyfikenhet, dela kun-

skap och information.  

Delaktighet: innebär 

att verksamhetsplane-

ring och utveckling är 

ett gemensamt ansvar 

att vilja och kunna 

delta i. Det anses även 

vara en grund för fram-

gång.  

Alla ska vara delaktiga, 

kunna delta då viljan 

finns. 

Beslut och information 

når rätt person i rätt 

tid, anser sig ha en 

röst, kan inte påverka 

allt, frihet i arbetspla-

nering, samarbete, 

tillåtande organisation. 

Verksamhetsplanering 

och utveckling som 

gemensamt ansvar, 

grund för framgång.  

Glädje: innebär att 

vara glad och stolt över 

sin arbetsplats. Detta 

uppnås bland annat 

genom delaktighet, 

öppenhet, utveckling 

och tydlighet. 

Stolthet, Glädje i kol-

legor och medborgare 

(sin arbetsplats), öp-

penhet mot omgivning. 

meningsfullt arbete, nå 

mål, se och bekräfta 

varandra och medbor-

gare. 

Större konkurrenskraf-

tighet, delaktighet. 

Modell 1, förklarar sambandet mellan espoused theories och theories-in-use samt den över-

stämmelse och diskripans som vi kommit fram till. Detta genom att jämföra espoudes theories, 

som återfinns i Kommunens Personalidé med theories-in-use, som baseras på respondenternas 

svar av intervjufrågorna 10, 12, 14, 16 (se bilaga) vilka betonar respondenters upplevelse av 

Kommunens värderingar. Rubriken Överensstämmande visar de värderingar där espoused theo-

ries och theories-in-use stämmer överens. Rubriken Diskrepans visar de värderingar där espou-

sed theories och theories-in-use inte stämmer överens.  
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5.7 Sammanfattning 

Efter genomförd analys har vi kommit fram till att det råder ett differentieringsperspek-

tiv inom organisationen där Kommunens värderingar inte fullt stämmer överrens med 

medarbetarnas upplevelser av dessa värderingar. På grund av organisationens storlek 

uppfylls inte Scheins mål om utvecklingen av en organisationskultur. Därmed upplevs 

inte heller en sammanhållning mellan medarbetarna inom hela organisationen. Storleken 

påverkar även den sociologiska aspekten vilket medför att få medarbetare delar samma 

värderingar. Individerna tycks inte heller identifiera sig med sin organisation, utan en-

dast med sin arbetsgrupp, vilket återspeglas i det "vi" och "de" tänk som råder inom 

organisationen, vilket i sin tur kan bero på avsaknaden av extern konkurrens för offent-

liga organisationer.  

Vi har också kommit fram till att implementeringen av värderingarna har sinat då det 

har skett ett undvikande lärande på grund av den brist som bör ha existerat i form av 

positiv förstärkning vid arbete med värderingar. Istället upplevs detta ha blivit ett mer-

arbete, med alldeles för många policyn, vilket medför att värderingsarbete ofta upplevs 

behövas prioriteras bort.  

På grund av olikheter i individers värderingar och därmed grundläggande antaganden, 

stämmer espoused theories inte överrens med theories-in-use. Vi har sett att responden-

terna tycks lägga in sina egna värderingar i de begrepp som organisationen skapat. Des-

sa värderingar tycks ha följt med individen från dennes primärsocialisering. Det skapas 

därmed den diskripans som modell 1 antyder, vilken tillsammans med theories-in-use 

gör att individen påvekar sin organisationskultur genom att ta in sina egna värderingar i 

organisationen. Detta medför också att det sker en foglighet och lydnad hos individen i 

förhållande till espoudes theories.  
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6. Metoddiskussion  

I metoddiskussionen diskuteras hur vi förhåller oss till vår valda metodansats, här tas 

även uppsatsens tillförlitlighet upp ur de tre aspekterna trovärdighet, överförbarhet och 

pålitlighet. Därefter följer en diskussion kring de etiska principerna, nämligen 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Vi kommer 

också att fokusera på vår egen tolkning där vi ifrågasätter hur vi förhåller oss till 

respondenternas svar och vårt reflektiva förhållningssätt. Avslutningsvis sker en 

diskussion kring valda källor för uppsatsen.  

 

6.1 Metodansats och tillförlitlighet  

Vi har, som tidigare nämnt, valt att använda oss av en induktiv ansats för att följa den 

fenomengrafiska ansatsen. Detta anser vi oss ha uppnått, då vi började med vår empiris-

ka undersökning för att därefter finna teorier som kunde fördjupa de resultat som fram-

kom. Vidare har vi frångått fenomenografin då vi inte har transkriberat våra intervjuer 

då vår uppdragsgivare har önskat detta. Likväl anser vi att detta motiverats väl i vårt 

metodkapitel. Samtidigt kan vi tänka oss att bland annat resultatet hade kunnat bli mer 

detaljrik om vi hade haft möjligheten att genomföra en transkribering. Vi anser dock att 

vi har försökt kompensera för detta genom att vi båda har deltagit under samtliga inter-

vjuer och fört noggranna anteckningar om vad som har sagts. Efter genomförd intervju 

har vi också jämfört anteckningar med varandra för att föröka upptäcka möjliga oklarhe-

ter och sammanställa materialet. Vi har bett respondenterna att utveckla sina svar i den 

mån saker kan ha missuppfattats eller frågetecken har framkommit under intervjuernas 

gång och ställt följdfrågor vid behov. Detta anser vi har ökat uppsatsen tillförlitlighet 

med fokus på trovärdighet.  

Gällande överförbarheten är vi medvetna om att studien inte kan generaliseras till att 

omfatta de olika områdena som fokusgruppen består av. Däremot finns det goda möj-

ligheter att genomföra samma typ av metod inom andra organisationer. Detta innebär 

dock inte att resultatet kommer att bli densamma. Detta då vi har varit subjektiva i våra 

tolkningar om respondenternas upplevelser, men också på grund av den utveckling som 

sker över tid och rum. 

För att öka uppsatsens pålitlighet har vi valt att genomföra en pilotstudie av vår inter-

vjuguide på en bekant som inte har någon anknytning till Kommunen. Detta för att änd-

ra oklarheter som skulle kunna feltolkas. Ett exempel på detta är fråga fem, där vi fick 

lägga till ordet "personliga" för att klargöra frågan. Ett annat exempel är att vi ändrade 

ordningsföljden på fråga åtta och nio för att få en mer naturlig följd i frågorna (se bila-

ga).  

 

6.2 Etiska principer 

Vi anser att vi har tagit stor hänsyn till de etiska principerna i vår uppsats. Gällande in-

formationskravet har vi informerat respondenterna om uppsatsen område. Vi har vidare 

informerat att organisationskultur står i fokus, men inte berättat syftet med uppsatsen för 

att inte påverka deras svar. Vi har också informerat respondenterna genom projektleda-
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ren att uppsatsen är till fördel för Kommunen, då den anses vara en förundersökning till 

deras etablerade fokusgrupp och kommer därmed ingå i projektledarens rapport av fo-

kusgruppen. Gällande samtyckeskravet har vi informerat respondenterna om att det är 

okej om de inte önskar svara på frågorna eller om de skulle vilja avbryta intervjun. Vi-

dare anser vi oss ha uppfyllt konfidentialitetskravet då vi inte nämnt exempelvis vilket 

område respondenterna representerar och inte heller deras ålder. Därmed har vi också 

valt att stryka exempelvis fråga ett och två ur intervjuguiden (se bilaga) vid samman-

ställning av resultat, då vi anser att dessa är för utlämnande. Vi har även tagit hänsyn till 

att inte nämna organisationen vid namn, utan endast kalla den för Kommunen. Sist men 

inte minst har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet, då vi inte har pratat med utomstående 

om respondenternas svar. Det klargjordes även vid första fokusgruppsträffen att uppsat-

sen är, som tidigare nämnt, en förstudie som kommer att ingå i projektledarens avrap-

portering. 

 

6.3 Vår tolkning  

Schein (1985) lyfter fram att vår egen förståelse av begreppet kultur kan missleda oss på 

olika stadium. Ett av stadierna innebär att vi som forskare kan misslyckas att förstå den 

dynamiska konsekvensen av kultur som fenomen. Med detta menar han att kultur ska-

pas i förhållande till individernas kognitiva scheman och känslor. Därmed har vår tolk-

ning av respondenternas svar varit subjektiva. Samtidigt har respondenterna kunnat på-

verka sina svar genom exempelvis social önskvärdhet, då respondenter kan svarar vad 

de tror anses vara socialt acceptabelt istället för vad de egentligen tycker.  En annan 

fallgrop är att vi kan ha plockat ut något som egentligen kan ha varit av mindre betydel-

se och kan därmed ha gett fenomenet en större betydelse än vad det egentligen har för-

tjänat. Tvärtom kan vi också ha gått miste om fenomen som är av värde för oss, men 

som inte har gett tillräcklig uppmärksamhet. Detta skulle exempelvis kunna avhjälpas 

till viss del genom en deltagande observation. Med tanke på tidsaspekten och uppdraget 

har detta dock inte varit möjligt för oss. Vi har därför under vår arbetsprocess haft ett 

reflektivt förhållningssätt över våra val och reflekterat över uppsatsens grad av tillförlit-

lighet för att undvika fallgroparna. Detta har vi gjort genom att ständigt reflektera över  

de val vi har gjort, exempelvis våra val av teorier och metod. Vi har även valt de teorier 

som presenteras i teorikapitlet eftertänksamt utifrån de resultat vi har fått fram och fun-

derat på hur och varför vi förhåller oss till resultatet, vilket syns i vår analys.    

 

6.4 Källkritik 

Vi har  valt att fördjupa oss i litteratur som behandlar värderingar. Främst har vi valt att 

fokusera på Schein (1985) gällande definitioner i teoriavsnittet och har därmed använt 

oss av förstahandskällor. För mer aktuell forskning har vi valt att använda Bang (1999) 

som ger en generell och något förenklad bild av organisationskultur. Trots att vi flitligt 

har använt Bang har vi sett att han ofta lutar sig tillbaka på andra tidigare forskare, ex-

empelvis Schein, vilket ökat vår trovärdighet av att hans material håller god kvalitet. 

Detta också då hans material fortfarande är aktuellt och använts flitigt i organisations-

kultursforskning. Vi har även valt att inom ramen för den fenomenografiska metodan-

satsen ta hänsyn till Uljens (1989), som är mycket framstående inom sitt område. Däref-

ter har metoden byggts upp av, för oss, tidigare känd litteratur som exempelvis forskar-
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na Cohen et al. (2007). För att ytterligare förstärka vårt val av litteratur har vi använt oss 

av olika källor som beskriver samma fenomen men ur olika perspektiv. Exempelvis har 

vi både lagt märke till hur Schein (1985) samt Alvesson och Björkman, (1992) behand-

lat organisationskultur men ur sina egna perspektiv.  
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7. Diskussion  

I vår diskussion har vi tagit tillfälle att synas som författare av uppsatsen. Därmed 

kommer vi att bli personliga samt reflektera och diskutera kring valda ämnen som vi 

upplevt intressanta och betydelsefulla, vilka har framkommit under vår arbetsprocess. 

Vi kommer bland annat belysa olika faktorer som påverkar organisationskultur och vär-

deringar, vår idé om organisationskultur som verktygslåda samt diskutera framtidens 

organisationskultur. Vidare kommer vi att förstärka våra argument med två artiklar, då 

vi efter analysen har sett andra intressanta aspekter, nämligen mångfaldsperspektivet. 

Vi har kommit till insikt i att organisationskultur och värderingar styr och vägleder in-

dividens beteende, de fungerar som riktlinjer för individen för att kunna klara av de ut-

maningar som vardagen erbjuder. De hjälper också individen vid hantering av olika 

sociala situationer och att klara av det vardagliga arbetet. Vidare har vi även förstått att 

värderingar är något som kan skiljas åt, detta genom existensen av espoused theories 

och theories-in-use som inte alltid överrensstämmer med varandra. Efter genomförandet 

av analyskapitlet har vi förstått att om dessa överensstämmer finns större möjlighet att 

samhörighetskänslor uppkommer, som gör att individen känner trivsel på sin arbets-

plats. Därmed vill vi påstå att värderingar är viktigt och något organisationer bör lägga 

energi och tid på. Värderingar är enligt oss organisationskulturens kärna. 

 

7.1 Olika faktorer som påverkar organisationskulturen  

När vi diskuterar organisationskultur och medarbetarnas upplevelse av värderingarna, är 

det viktigt att komma ihåg att det finns flera faktorer som påverkar varandra i ett socialt 

komplext system. Det går därmed inte att, på ett enkelt sätt, beskriva relationen mellan 

A och B som ett automatiskt system där om A sker, kommer automatiskt B att inträffa. 

Detta då det kan finnas, för oss okända faktorer, som exempelvis C som kan komma att 

påverka resultatet, men också på grund av att vi inte kan veta om A påvekar B eller 

tvärtom. På liknande sätt kan vi därför inte avgöra vilka faktorer som påverkar organisa-

tionskulturen på vilket sätt. Vi har efter genomförd analys förstått att exempelvis orga-

nisationens storlek har en stor betydelse för hur organisationskulturen och dess värde-

ringar ser ut och tillämpas. Vidare har vi sett att det finns organisationskultur i Kommu-

nen, men att den inte ser likadan ut över hela organisationen, utan att det istället tycks 

finnas subkulturer. Därmed anser vi att en stark organisationsidentitet inte existerar, 

däremot tycks de olika områdena inom organisationen ha en starkare organisationsiden-

titet. Vi tror att detta främst beror på det mindre antalet medarbetare som arbetar till-

sammans med liknande uppgifter inom de olika områdena. Samtidigt visar det sig att 

respondenterna tycks lättare kunna identifiera sig med varandra och känna starkare ge-

menskap inom sina områden än inom hela organisationen, detta via att respondenterna 

upplever sig finna en stor glädje i sina arbetskamrater.  

En annan faktor som tycks påverka organisationskulturen är det samhälle som vi omges 

av och lever i. Vi har upplevt att globaliseringen har en stor påverkan på vår organisa-

tion, då den erbjuder exempelvis nya möjligheter och ny teknik. Vilket medför att orga-

nisationen får nya kunder och större vinster. Dock har vi också förstått att globalisering-

en består av utmaningar, exempelvis en större konkurrens och en större mångfald i vårt 
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samhälle. Mångfald är ett begrepp som vi anser har blivit både oundvikligt och nödvän-

digt för dagens och framtidens organisationer. Detta är något som organisationer bör 

värna om, då vi anser det kunna bidra till nytänkande och ökad rörlighet bland indivi-

derna, vilket behövs i det föränderliga samhälle som vi lever i. Samtidigt har vi förståel-

se för att mångfald kan upplevas vara svårt och komplext. Detta är något som Barbosa 

och Cabral-Cardoso (2007) bekräftar i sin artikel då de beskriver att mångfalden växer 

på grund av globaliseringens förändringar, vilket medför att organisationer tvingas han-

tera fler internationella möten samt en ökad rörlighet bland människor. Barbosa och 

Cabral-Cardoso beskriver att den ökade mångfalden i arbetslivet därmed har blivit en 

strategisk fråga för organisationer då dess syfte har blivit att kunna locka till sig nya 

medarbetare, behålla sina nuvarande medarbetare samt utveckla en internationell kon-

kurrensfördel på marknaden. De anser också att organisationer har ett stort ansvar för 

den växande mångfalden i arbetslivet och vi tror därmed att organisationskultur och 

värderingar kan vara ett bra verktyg för att hantera mångfald. Omgivningen och samhäl-

let är speciellt viktigt för vår organisation då det är en offentlig verksamhet. Vi anser att 

det finns en ömsesidig påverkan mellan organisationen och samhället då vi lever i en 

värld som präglas av förändring och utveckling. Samhällets utveckling påverkas av or-

ganisationens framsteg samtidigt som samhällets ramar påverkar organisationens ut-

vecklingsmöjligheter. För vår organisation innebär det dessutom att organisationen på-

verkas både av politiska val och av marknaden i sig. De utsätts därmed för en dubbelpå-

verkan, vilket exempelvis den privata sektorn inte gör då de endast utsätts av konkur-

rens på marknaden.  

Ytterligare en faktor, som vi har identifierat inneha en stor påverkan på organisations-

kulturen, är individerna inom organisationen. Tidigare har vi presenterat teorin om X 

och Y människor och vi anser att detta är något som är viktigt för organisationer att 

komma ihåg och att ta hänsyn till. Alla människor är olika och unika i sitt slag. Vi tyck-

er därför att det är viktigt att organisationer har en förståelse för att det alltid kommer att 

finnas de människor som aktivt vill arbeta med organisationskultur och värderingar 

samt är öppna för nya förlag och idéer. Likaså att det alltid kommer att finnas de männi-

skor som kommer att göra motstånd mot nya idéer eller aktivt arbeta emot förändringar. 

Vi kan också se en antydan till Scheins (1985) teori om anxiety-avoidance situations, 

det vill säga ett undvikande lärande, inom vår valda organisation då denna tycks finnas i 

respondenternas negativa upplevelser om arbetet med värderingar. De beskriver att de 

upplever att ledningen har intresset och viljan till att medarbetarna från en lägre nivå ska 

komma med idéer om värderingar, men att de inte sedan implementeras. Detta medför 

att det upplevs som en falsk delaktighet. Vi kan tänka oss att då respondenterna upple-

ver att deras beteende bemöts med negativ respons (eller ingen respons alls) så kan det 

medföra att de undviker att utföra beteendet igen. Upplevelsen om falsk delaktighet kan 

därför enligt oss leda till att medarbetarna kan sluta presentera nya idéer och förslag. Vi 

har också en förståelse för att individer kan vara känsliga för förändringar som kan upp-

stå i arbetet med organisationskultur och värderingar, då vi kan tänka oss att det påver-

kar människors trygga och invanda vanor. Detta är något som vi har upplevt i vår orga-

nisation. Då medarbetarna ständigt möts av nya policyn och värderingar kan dokumen-

ten till slut upplevas som tröttsamma och anses bidra till merarbete. Här är det därför 

viktigt att ledaren har kompetensen och viljan att leda sina medarbetare genom dessa 

förändringar och på så sätt undvika en stor del av det motstånd som kan skapas. 
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7.2 Organisationskultur som gemenskap och verktygslåda 

Under vårt uppsatsskrivande har vi stött på flera av ovanstående faktorer och vi har frå-

gat oss om det verkligen är nödvändigt med en gemensam kultur och gemensamma vär-

deringar. Är det ens önskvärt att ha en gemensam kultur för hela organisationen? Vi 

anser att värderingar är nödvändiga för att skapa den sammanhållning som välfungeran-

de organisationer tycks ha. Detta har visat sig vara mycket viktigt i vår valda organisa-

tion, då deras syfte är att finnas till för samhällets medborgare. Därmed tror vi att utan 

organisationskultur och gemensamma värderingar är det svårt att skapa välfungerande 

och välmående samhällen. Detta då vi anser att vårt samhälle är beroende av konsensus 

för att inte alla individer ska springa åt olika håll. Med detta sagt anser vi att existensen 

av gemensamma värderingar är nödvändig. 

Frågan blir vidare hur man kan få organisationens medlemmar att ha en gemensam or-

ganisationskultur och värderingar. Vi vågar påstå att gemenskapskänslan beror på den 

primärsocialisering som individer utvecklas inom, där det sociala behovet är nödvän-

digt. Vidare tror vi att gemenskap inom organisationer exempelvis kan förhindra känsla 

av utanförskap, något som människan är mån om att undgå. Vi anser också att organisa-

tionskultur och värderingar är något som människor kan samlas kring och därigenom 

känna gemenskap. På grund av de subkulturer som vi tycks ha sett inom de olika områ-

dena kan vi dra slutsatsen av att vår valda organisation är en allt för stor arbetsplats för 

att kunna skapa en gemenskap. Därmed har gemenskapen skapas i de olika arbetsgrup-

perna för att individen ska kunna känna den sociala tryggheten som gemenskap starkt 

bidrar till. 

Vi kan också skåda ett framtidsperspektiv, där globaliseringen utvecklat allt större orga-

nisationer, vilket kan komma att medföra en större svårighet i att få alla medarbetare att 

känna tillhörighet under en och samma organisationskultur. Det kan därmed komma att 

bli allt vanligare med subkulturer där gemensamma värderingar finns på ett generellt 

stadium för de olika områdena och inte det universella, se figur 3. Vi tycker därför att 

fokus i framtiden bör läggas på likheter mellan värderingar och subkulturer istället för 

att framhäva skillnaderna. Därmed anser vi att värderingarna bör utformas från just lik-

heter, det vill säga likheterna mellan medarbetarna som redan existerar genom den pri-

märsocialisering som finns, detta för att dessa ska kunna bli djupare rotade. 

Därefter blir frågan om det är möjligt för alla organisationens medlemmar att ta till sig 

en organisationskultur och dess värderingar. Samtidigt som vi har påpekat att det är vik-

tigt att se till subkulturer, tror vi att det finns en möjlighet för medarbetare att plocka de 

värderingar som passar dem bäst. Därför ser vi att organisationskultur bör vara en verk-

tygslåda, där det finns möjlighet att plocka till sig egna bitar och göra dessa till sina 

egna. Vi är dock medvetna om att det är svårt att ha en verktygslåda som alla känner att 

de kan plocka något ur. För att detta ska bli möjligt måste verktygslådan utvecklas i 

samråd med de som använder sig av den, den måste därför representera organisationens 

samtliga medlemmar. Därmed krävs ett ständigt arbete där medarbetarna kontinuerlig 

måste föra verktygen till diskussion och ständig förbättring av lådan. Dagens värdering-

ar är nämligen inte morgondagens värderingar, men de värderingarna som individer 

tagit till sig under primärsocialiseringen kommer i de flesta fall att bestå. Kanske bör 

organisationens framtida värderingar bygga på respondenternas och organisationsmed-

lemmarnas värderingar från primärsocialiseringen?  
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Vad bör det då finnas för värderingar i verktygslådan? Den här frågan har vi tyvärr inte 

funnit svar på. Vad vi dock vet, är att ha många dokumenterade policyn och andra do-

kument där värderingarna kommer från ledningen och ska implementeras nedåt i orga-

nisationen tycks i vårt fall inte ha fungerat. Vi förstår därmed svårigheten med att få alla 

att ta till sig en organisations värderingar. Detta då alla människor är unika i sitt slag 

och därför finns det ingen möjlighet i att ha ett dokument som passar alla. Vi förstår 

också att det är svårt att få ett dokument som kan genomsyra alla leden i en så pass stor 

organisation som vår valda kommun är. Värderingarna behöver vara tillräckligt generel-

la för att alla ska kunna känna att de kan tillämpa dem och vara överens om dess inne-

håll, samtidigt som dem inte kan vara för generell eftersom de då blir svåra att tillämpa. 

Vi menar vidare att det är viktigt att samtliga medarbetare är med och bestämmer orga-

nisationskulturen genom bland annat värderingar, men att ledarna alltid har det yttersta 

ansvaret i att dessa ska tillämpas och efterlevs på ett bra sätt. Därmed behöver ledarna 

vara proaktiva för att kunna involvera fler i öppna diskussioner kring värderingar. Vi 

anser också att ledarna tillsammans med medarbetarna har ett viktigt ansvar i att hålla 

en öppen dialog med varandra kring värderingsarbetet. Detta då vi tror att om medarbe-

tare mår bra, presterar de också bra. Medarbetarna är för oss den viktigaste resursen för 

organisationen och det är de som avgör om det går bra för en organisation eller inte.   

Vidare blir frågan om det är önskvärt att alla följer samma organisationskultur och vär-

deringar? Den negativa aspekten som kan uppkomma är att nytänkande och mångfald 

riskerar att försvinna, då en stark kultur kan göra att organisationer och grupper blir 

motståndskraftiga till förändring. Detta medför också, som det vi tidigare nämnt i vårt 

teorikapitel, ”groupthink”. Gruppen kan riskera att stanna kvar i invanda och bekanta 

mönster och därmed inte tänka utanför boxen. Vi tror att det kan skada organisationer 

då dagens och framtidens samhälle präglas av förändring. Vidare blir vi därför tudelade 

om organisationen bör ha gemensamma eller om olika värderingar. Den positiva aspek-

ten av en gemensam organisationskultur talar istället för en ökad förståelse kring 

mänskligt beteende vilket kan vara avgörande för hur individer upplever sin arbetsplats, 

hur de känner att de blir accepterade och uppmuntrade av organisationen och dess andra 

medlemmar. Vi tror också att organisationen kan uppnå en större mångfald med gemen-

sam kultur och värderingar. Detta är något som Higgs (1996) också diskuterar i sin arti-

kel, att mångfalden kan medföra positiva effekter i grupper, ökade prestationer och ökad 

effektivitet. Men för att detta ska kunna ske måste det skapats en tillåtande miljö som 

genomsyras av förståelse kring mångfald. Det är därför viktigt att organisationer kan 

skapa en organisationskultur som accepterar och uppskattar mångfald. Vi tror man kan 

lyckas uppnå detta genom att utveckla individers medvetenhet kring sin egen och andras 

kulturella skillnader. 

 

7.3 Framtidens organisationskultur 

Vi har tidigare nämnt ett par tankar om organisationskultur och dess värderingar, och vi 

tror att dessa kommer att vara viktigt att beakta inför framtiden. Detta då mångfald har 

blivit ett begrepp som är både oundvikligt och nödvändigt för dagens och framtidens 

organisationer, på grund av den pågående globaliseringen som vi lever i. Vi anser också 

att organisationskultur kommer att bli viktigare då framtidens organisationer kan kom-

ma att präglas av subkulturer istället för den stora gemensamma. Det är därför viktigt att 
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skapa grundläggande värderingar som gäller för alla där medlemmarna känner att de 

kan tillämpas och efterlevas.   

När vi funderar över framtiden finner vi diskussioner kring värderingar som styrning i 

stället för dagens sätt att påverka via lön. Vi har historiskt sett arbetat för att få mat på 

bordet utav den lön vi tjänat, men idag betyder ett jobb desto mer. Människor vill också 

kunna känna tillfredställelse på sina arbetsplatser genom exempelvis trivsel och glädje. 

Vi anser därmed att värderingar kan komma att spela en stor roll i organisationens so-

ciala varumärke. Kanske kan en attraktiv framtida arbetsplats locka till sig kompetenta 

medarbetare för att skapa ett mervärde än det rent ekonomiska? Detta medför vidare att 

det i framtiden kommer att ske en större ömsesidig påverkan mellan medarbetare och 

organisationskultur.  

Inledningsvis i detta kapitel skrev vi att vi ansåg att organisationskultur och värderingar 

är viktiga att beakta och vi vill ytterligare förstärka detta med att poängtera att värde-

ringar har blivit allt viktigare i dagens samhälle, då vi präglas av globaliseringen och 

mångfalden. Beroende på i vilken utsträckning organisationskulturen välkomnar värde-

ringar och mångfald samt hur de tar vara på deras medlemmars unika bidrag utifrån 

deras bakgrund, kommer organisationen att påverka hur attraktiva framtidens arbetsplat-

ser kommer att se ut. Vi tror därför att det är viktigt att organisationer ska eftersträva en 

inkluderande organisationskultur där värderingar utvecklas och välkomnar nya tanke-

sätt. Men också att det skapas en socialiseringsprocess där medarbetare välkomnar nya 

idéer och införlivar gemensamma värderingar. Det är även viktigt att ha en kultur som 

värdesätter mångfald och uppmuntrar till diskussion. En nyckelfaktor är att organisatio-

ner ska vara välvilligt inställda till mångfaldsfrågan och därmed dra nytta av att alla 

individer kan använda sina erfarenheter i arbetet. 
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8. Slutsats 

Vi har kommit fram till att det inom vår organisation råder en inkonsekvent organisa-

tionskultur där espoused theories inte tycks överensstämma med theories-in-use. Med 

detta menar vi att medarbetarnas upplevelser av organisationens värderingar i viss mån 

inte stämmer överens med de organisationsvärderingarna som återfinns i Personalidén. 

De faktorer som kan ha lett till detta, vilka vi har sett genom vår analys är att 

 Organisationen inte aktivt och kontinuerligt arbetat med värderingar. 

 Det har skett en negativ förstärkning då värderingsarbete tycks ha prioriterats 

bort i vissa sammanhang. 

 Det finns ett ”vi” och ”de” tänk inom organisationen som splittrar områden åt. 

 Kulturen har förmedlats genom policydokument där ledare formulerat önske-

värda värderingar istället för att låta medarbetarna ha ett inflytande över dessa.  

De värderingar som finns tycks inte heller ha förmedlats nedåt. 

 Det finns en diskripans mellan espoudes theories och theories-in-use. Medarbe-

tarna lägger också sina egna värderingar i de begrepp som vi hittat i Personal-

idén. Dessa tycks i viss mån bygga på värderingar från primärsocialiseringen. 

 Organisationens storlek utgör ett hinder för gemensam kultur. Det tycks ha bil-

dats subkulturer inom de olika områdena. 

Vi anser att ovanstående punkter i viss mån kan arbetas bort, detta genom att 

 Ta sig tid att arbeta med värderingar samt aktivt och kontinuerligt låta medarbete 

diskutera under ändamålsspecifika forum i ett proaktivt syfte.  

 Organisationskulturen bör implementeras för att styra handlingar samt beteen-

den och därmed inte endast existera på papper i policydokument.  

 Ge medarbetare positiv förstärkning då värderingsarbete sker, samt när hand-

lingar och beteenden är i linje med organisationens värderingar. 

 Värderingar bör i viss mån bygga på primärsocialiseringen för att starkast eta-

bleras. 

 Bygga organisationskulturen från grunden med hjälp av medarbetarna för att in-

dividen ska kunna identifiera sig med sin organisation och samtidigt känna att 

den kan påverka kulturen i den mån detta är önskevärt.  

Under diskussionen har vi bland annat argumenterat för vad som påverkar organisa-

tionskulturen. Där har vi kommit fram till att samhället kan påverka genom den primär-

socialisering som individen föds upp i och globaliseringen påverkar genom att större 

organisationer bildas för att kunna vara konkurrenskraftiga, samtidigt som subkulturer 

uppkommer. Samtidigt blir det svårt att bilda en gemensam organisationskultur. Vidare 

bildas även mångfald och större rörlighet bland medarbetarna och det blir därför allt 

viktigare att värna om sina medarbetare. Vi har även presenterat ett förslag att lösa des-

sa problem genom att se organisationskultur som en verktygslåda som utvecklas av 

medarbetare. Detta medför att individer kan påverka kulturen, men också låta sig påver-

kas av kulturen. Vi har även diskuterat att ett bildande av en stark kultur kan leda till 
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”groupthink” som kan hindra utvecklingen och mångfalden. Vidare tror vi att framti-

dens organisationskultur bör präglas av öppenhet och en stor mångfald där kulturen 

skapas efter hand som medarbetarna påverkar den. Därmed bör kulturen alltid vara för-

änderlig för att inkludera organisationens medlemmar.  

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Som tidigare nämnt i metodkapitlet anser vi att det hade varit bra att genomföra en del-

tagande observation för att på så sätt kunna fördjupa studien. Denna skulle förslagsvis 

utföras under en längre tid och tillsammans med intervjuer av mindre strukturerad ka-

raktär. Även syftet skulle kunna fördjupas genom att innefatta artefakter och fokus kan, 

genom observation, enklare läggas på grundläggande antaganden och normer som finns 

inom organisationen. Syftet skulle också kunna innefatta att se på den sekundärsociali-

sation som sker då medarbetare börjar arbeta på en ny arbetsplats. Här kan frågor kring 

hur medarbetaren påverkar organisationen och vice versa vara av intresse. Studien skul-

le också förslagsvis kunna utvecklas ytterligare genom en närmare titt på pedagogikens 

grundhörn i den gyllene triangeln där fokus läggs på ledarskap, organisation och läran-

de. Vi känner därmed att vi endast har fokuserat på organisation och menar därför att 

utökning av ledarskaps- och lärandeperspektivet hade bringat ett mervärde i studien.  

 

8.2 Avslutning 

Vi beskrev inledningsvis i uppsatsen vår upplevelse om att det under den senaste tiden 

inte har framkommit något nytt inom forskningssamhället om organisationskultur, utan 

endast bekräftande teser av vad tidigare välkända teorierna har bevisat. Det var delvis 

detta som väckte vårt intresse av att studera organisationskultur och innerst inne har vi 

hoppats att vi själva skulle kunna bidra med något nytt till forskningssamhället. Dock 

har vi från första start varit medvetna om att detta skulle vara svårt med tanke på den tid 

och de resurser vi har haft till förfogande. Under uppsatsens gång har vi dock insett att 

de tidigare välkända teorierna fortfarande går att applicera i de moderna organisationer-

na. Mycket av det som vi har sett i respondenternas svar, har vi kunnat bekräfta med 

hjälp av dessa välkända teoretiker. Dessvärre har vi inte lyckats skapa någon ny teori 

om organisationskultur, men däremot hoppas vi att vi har kunnat tillföra något nytt för 

Kommunen. Förhoppningsvis kan vår uppsats vara till hjälp i deras framtida arbete med 

organisationskultur och värderingar. Vi hoppas också att uppsatsen ska kunna användas 

av liknande organisationer i form av den metod vi använt. Dock är vi medvetna om att 

uppsatsens resultat inte kommer att kunna tillämpas av andra kommuner, detta då vi 

bland annat har varit subjektiva i våra tolkningar men också på grund av den kontinuer-

liga utvecklingen som sker i samhället. 
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a 

 

Bilaga 

Intervjuguide 

Allmänna frågor 

1. Hur länge har du varit anställd inom kommunen? 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Huvudsakliga arbetsuppgifter?  

3. Beskriv kommunen som arbetsplats?  

4. Vad betyder begreppet värderingar för dig? 

Personliga värderingar 

5. Nämn fyra av dina personliga värderingar. 

6. Vilka värderingar har du kommit i kontakt med på din arbetsplats?  

7. Beskriv hur ni arbetar med värderingar på din arbetsplats. 

Organisationens värderingar 

8. Vilka värderingar upplever du att din organisation har? 

9. I vilken utsträckning anser du att du har kunskap om dem?   

10. Vad är din upplevelse av Medborgarvärde? 

11. Hur anser du att du kan tillämpa Medborgarvärde i ditt arbete? 

12. Vad är din upplevelse av Öppenhet? 

13. Hur anser du att du kan tillämpa Öppenhet i ditt arbete? 

14. Vad är din upplevelse av Delaktighet? 

15. Hur anser du att du kan tillämpa Delaktighet i ditt arbete? 

16. Vad är din upplevelse av Glädje? 

17. Hur anser du att du kan tillämpa Glädje i ditt arbete? 

18. Hur skulle du rangordna Medborgarvärde, Öppenhet, Delaktighet och Glädje? 

19. Något mer du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


