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Abstract 

The aim of this thesis was to examine and chart the organizational culture in the Social-

Services at Luleå Municipality from the employee’s perspective. Earlier research describes 

how an organization consists of both open and more hidden values. The open values consist 

of an organization’s purpose, policy, and goal and mission, while the hidden values determine 

how the organization works in practice, e.g. how the declared open values and policies are 

applied. The questions raised were: What attitudes and values have the employees to their 

work and how do the employees experience their role in the existing organization. By using 

semi-structured interviews three supervisors and six employees were asked questions about 

manner, lucidity, availability, engagement, responsibility, and competence. The results 

showed that the employee’s values were almost consistent with the Social-Services’ control-

documents and policies and that they constantly discussed value-issues out in the operations 

to work with a common attitude and approach to, in primary, the customers. The employees 

emphasized certain personality traits to be more important in their profession than others, 

namely enjoy working with people, have a good manner, and to be humble, positive, calm, 

and secure.   

Keywords: organizational culture, grounded values, attitudes, norms 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka och kartlägga organisationskulturen inom 

Socialförvaltningen i Luleå kommun ur de anställdas perspektiv. Tidigare forskning beskriver 

hur en organisation består av både öppna och dolda värderingar, där de öppna är 

organisationens syfte, policys, mål och uppdrag. Dolda värderingar är det som styr hur det 

fungerar i praktiken i en organisation, det vill säga hur uttalade öppna värderingar och policys 

tillämpas. Frågeställningarna är följande: Vilka attityder och värderingar har de anställda till 

sitt arbete och hur upplever de anställda sin roll i nuvarande organisation? I semistrukturerade 

intervjuer ställdes frågor till tre enhetschefer och sex medarbetare om: bemötande, tydlighet, 

tillgänglighet, engagemang, ansvarstagande och kompetens. Resultaten visar att de anställdas 

värderingar till sitt arbete till stor del överensstämde med Socialförvaltningens styrdokument 

och policys. Personalen diskuterade ständigt värdegrundsfrågor ute i verksamheterna för att 

kunna arbeta med ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt mot, i främsta hand, 

kunderna. Att tycka om att arbeta med människor, ha ett gott bemötande, vara ödmjuk, lugn, 

positiv och trygg var personliga egenskaper som de ansåg att den som arbetade inom deras 

yrke skulle ha.  

Nyckelord: organisationskultur, grundläggande värderingar, attityder, normer 
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Inledning 

När begreppet företagskultur/organisationskultur nämns beskrivs IKEA oftast som ett ledande 

exempel där de har lyckats skapa en stark gemensam värdegrund. På IKEA:s hemsida 

beskrivs hur anställda tar ett gemensamt ansvar och arbetar mot samma mål. Enligt 

personalpolicyn ses samtliga anställda som jämlikar och förväntas vara ambassadörer för 

företaget oberoende av position (Ikea, 2010). IKEA:s vision låter bra, det vill säga att alla har 

lika värde och arbetar mot samma mål. Hur de anställda upplever att det fungerar i 

verkligheten är däremot oklart? För att ett företag eller en organisation ska lyckas 

implementera en gemensam värdegrund bland medarbetarna krävs kännedom om vilken 

värdegrund organisationen strävar efter. Idag har även offentliga organisationer insett 

betydelsen av att alla ska arbeta efter en gemensam värdegrund. I många kommuner runt om i 

landet är det de beslutande instanserna som utifrån gällande lagar och förordningar arbetar 

fram övergripande policys, mål och riktlinjer för kommunens olika förvaltningsområden och 

dess anställda. Detta arbete är inriktat mot Socialförvaltningen i Luleå kommun, vars uppdrag 

är att ge service samt tillgodose invånarnas behov och önskemål (Luleå kommun, 2010a). 

Inom Luleå kommun finns förvaltningar som exempelvis ansvarar för skola, barnomsorg, 

måltider, tekniskt underhåll och socialt arbete. Kommunens olika verksamheter innebär att 

arbetsuppgifter och förutsättningar för anställda skiljer sig åt beroende på inom vilken 

förvaltning de jobbar. De övergripande styrdokumenten bryts därför ner och anpassas till den 

förvaltningsverksamhet som bedrivs.  

I Socialförvaltningens styrdokument beskrivs vilket förhållningssätt och arbetssätt som 

anställda inom förvaltningen förväntas arbeta efter. På Luleå kommuns hemsida (Luleå 

kommun, 2010b) beskriver socialnämnden följande vision i sin kvalitetspolicy: 

Meningsfullt liv i Luleå stämmer väl överens med kommunens gemensamma 

vision. Socialnämndens verksamheter ska stödja invånarna i Luleå i deras 

strävan efter ett meningsfullt liv. Med kvalitet, engagemang, omsorg och 

förståelse ska vi, inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, 

tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål. Socialnämndens 

och förvaltningens arbete ska präglas av följande grundläggande värderingar: 

- Bemötande - Varje medborgare/kund är unik och ska mötas med 

omtanke och respekt. 

- Tydlighet - Vår information ska på ett korrekt och okomplicerat sätt vara 

anpassad till mottagaren. 

- Tillgänglighet - Vi ska se till att de som söker kontakt med oss får den 

service de behöver utan omotiverat dröjsmål. 

- Kompetens - Vi ska ständigt utveckla vår förmåga och ha rätt resurs för 

varje behov och varje uppgift.  

Socialförvaltningens organisation 

Socialförvaltningen har cirka 2300 anställda och är indelad i fem olika verksamhetsområden 

(Figur 1). Deras uppdrag är följande: 

 Äldreboende – ansvarar för äldreboenden i kommunen. I äldreboendet har de äldre 

(kunderna) egna rum och får vård, stöd, service och tillgång till gemenskap med andra 

kunder. Här arbetar undersköterskor som ansvarar för att kunden får hjälp och stöd i det 

dagliga livet utifrån kundens individuella behov.  
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 Ordinärt boende – ansvarar för hemtjänst, personlig assistans, dagverksamheter, 

anhörigvård, korttidsvård, nattpatrull och trygghetslarm. Kunderna inom denna 

verksamhet är individer som behöver mer eller mindre hjälp för att klara sin vardag i sin 

hemmiljö. Här kan både gammal och ung vara beroende av hjälp för att klara av att bo 

hemma. I samtal mellan biståndshandläggare och kund beslutas om vilka behov som finns 

och hur hemhjälpen ska utföras.   

 Funktionshindrade – ansvarar för handikappomsorg, gruppbostäder, sysselsättning och 

dagverksamhet för funktionshindrade. Inom denna verksamhet kan kunderna som har 

funktionshinder av psykisk/fysisk karaktär få hjälp, stöd och/eller handledning i sin 

vardag dygnet runt.  

 Individ och familj – ansvarar för handläggning av ekonomisk hjälp, vård och behandling 

av barn och ungdomar samt alkohol- och narkotikamissbrukare. Familjerättsliga frågor 

och familjerådgivning ansvarar även denna enhet för och prövar även biståndsrätt till 

färdtjänst, hemtjänst, särskilt boende och om insatser enligt Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). 

 Hälso- och sjukvård samt rehabilitering – sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå 

finns att tillgå i de särskilda boendena.  

 

Figur 1 Förenklad översikt av Socialförvaltningens olika verksamhetsområden (hämtat från 

Luleå kommun, 2010c) 

 

Tidigare forskning och begreppsdefinitioner 

Organisationskultur som begrepp 

Begreppen organisationskultur och företagskultur är två olika benämningar som har samma 

betydelse och beskrivs enligt följande:” den uppsättning idéer, värderingar och normer som 

kännetecknar ett företag eller annan organisation” (Företagskultur, 2010). Granér (1994) 

förklarar organisationskultur som en gemensam stil och ett gemensamt tänkande i ett 

kollektiv. En annan beskrivning av begreppet organisationskultur ges av Davis (1984) 

(refererad av Kaufmann och Kaufmann, 2005, s. 333) och förklaras som: ”ett system av 

gemensamma värderingar och gemensamma idéer om hur saker fungerar och ska göras”. Ur 

detta utvecklas normer och förväntningar om prestation”. Davis (1984) beskriver 

organisationskulturen som ett system och det gör även Lennéer Axelsson och Thylefors 

(2005). De menar att grupper och organisationer är system, där det är organisationens syfte, 

mål och uppdrag som är det centrala för vilka grundläggande värderingar som kommer till 

uttryck i olika normer och policys.  

Förvaltningschef 

Verksamhetsområde 
Äldreboende 

Verksamhetsområde 
Ordinärt boende 

Verksamhetsområde 
Funktionshindrade 

Verksamhetsområde 
Individ och familj 

Hälso- och sjukvård, 
rehabilitering 

Ekonomi, planering och 
uppföljning 

Personal och 
utveckling 

http://www.ne.se/
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Enligt Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) består en organisations system av de 

ekonomiska/tekniska, administrativa/strukturella, informativa/beslutsfattande och 

mänskliga/sociala delarna. Tillgång och efterfrågan på organisationens tjänster är den 

ekonomiska/tekniska delen som bestämmer vilka arbetsmetoder och arbetsprocesser som 

arbetas fram utifrån dess syfte, mål och resurser. Den administrativa/strukturella delen 

innefattar hur organisationen formellt styrs, planeras och kontrolleras. Regler, roller, 

ansvarsfördelning och belöningssystem tillhör denna del av systemet. Den informativa-

/beslutsfattande-delen av systemet innefattar hur beslut i organisationen tas och förmedlas. 

Slutligen den mänskliga/sociala systemdelen ger organisationen dess klimat och 

gruppdynamik. Här handlar det om hur individerna i organisationen samspelar och 

kommunicerar med andra i organisationen samt den enskildes motivation och status. Hela 

systemet består av människor som tänker, känner och handlar. Blir det en förändring i någon 

av systemets delar kan det påverka hela systemet och då kan även förutsättningarna för 

individen bli förändrade.  

Värderingar och klimat 

Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att för att förstå människors handlande, attityder, 

arbetsmotivation, prestationer och insatser måste människors värderingar studeras. 

Värdegrundsbegreppet kan analyseras ur individens, gruppens eller organisationens 

perspektiv. Begreppet värderingar förklarar de som ”våra grundläggande principer och 

generella övertygelser som ger upphov till speciella sätt att vara och handla på.” (s. 325). 

Värderingar utvecklas hela livet genom människans socialisering in i samhället och påverkar 

perception, tänkande, attityder och beteende. Individen ”präglas” i sättet att tänka och handla, 

både privat och på jobbet. Utifrån de värderingar som existerar i en organisation utvecklas 

normer som ger uttryck för hur individen, gruppen eller organisationen förväntas bete sig. De 

gemensamma idéerna, normerna och värderingarna blir karaktäristiska för organisationen och 

fungerar som riktlinjer och ”mallar” för hur den som arbetar ska göra och bete sig. Det är de 

grundläggande värderingarna och antagandena som ger upphov till organisationskulturen. 

Som en effekt av de grundläggande värderingarna formas klimatet, det vill säga vilken 

atmosfär, umgängeston och vilka beteenden som förekommer i organisationen. (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005).  

Normer och attityder 

Attityder och normer är begrepp som används för att förklara hur grundläggande värderingar i 

en organisation skapas. Henry Egidius (2005) förklarar begreppet normer som regler eller 

rättesnören för hur vi förväntas agera i olika situationer eller hur något i allmänhet brukar 

uppfattas. Granér (1994) menar att regler är det som är beslutat, nedskrivet och mer inriktat på 

hur arbetet ska skötas, medan normer däremot växer fram spontant utifrån samarbetet i 

gruppen och arbetets uppdrag och ger en anvisning om hur de anställda förväntas tänka, 

känna och bete sig. Normerna skapar sedan tillvägagångssätt och attityder till arbetet bland 

medarbetarna.   

 

Begreppet attityd beskrivs utifrån tre aspekter: hur vi uppfattar ett fenomen, hur vi reagerar 

emotionellt på ett fenomen och vilken handlingsinriktning attityden strävar efter (Egidius, 

2005). Även Kaufmann och Kaufmann (2005) beskriver att attityder består av tre olika 

komponenter: en kognitiv (vad du tror), en känslomässig (vad du känner) och en 

handlingskomponent (hur du är benägen att handla). När vi ställs inför olika situationer 

handlar vi utifrån hur vi förväntas agera samt utifrån våra uppfattningar, tolkningar, reaktioner 

och intentioner.  
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Syfte och frågeställningar 

Under augusti månad 2010 startade ett centralt projekt som förväntades skapa en gemensam 

organisationskultur inom Luleå kommuns olika förvaltningar och verksamhetsområden. Här 

skulle värdeorden engagemang, ansvarstagande och kompetens bli centrala begrepp som 

anställda skulle diskutera och arbeta omkring. Alla kommunanställda förväntades delta, från 

medarbetarna i verksamheterna upp till högsta ledning. Syftet med detta examensarbete var att 

innan kommunens projekt startade, undersöka och kartlägga de värderingar som 

kännetecknade Socialförvaltningens organisationskultur. Frågeställningarna som ställdes var: 

 Vilka attityder och värderingar har de anställda till sitt arbete? 

 Hur upplever de anställda sin roll i den nuvarande organisationskulturen? 
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Teoretisk referensram 

Isberget 

En modell som används flitigt för att förklara hur en organisations normer och värderingar 

byggs upp är ”Isbergsmodellen”. Här menas att en organisation har både öppna och dolda 

värderingar. En organisations struktur, måldokument, policys, riktlinjer, personalpolitik och 

budgetplaner är de värderingar som är synliga för alla och detta utgör toppen av isberget, det 

vill säga den formella organisationen. Den del av isberget som ligger under ytan och som 

består av dolda värderingar är svårare att upptäcka, och benämns som den informella 

organisationen (Kaufmann & Kaufmann, 2005). I den informella organisationen finns dolda 

värderingar som styr hur det i praktiken fungerar i organisationen, det vill säga hur uttalade 

öppna värderingar och policys tillämpas. Det som skapar informella roller, maktstrukturer och 

samspelsmönster samt attityder och värderingar återfinns till största delen dolt under ytan. 

Upplevd arbetsglädje, engagemang, trivsel och gemenskap i en organisation beror till stor del 

på dessa dolda värderingar (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2005). Även Granér (1994) 

beskriver att den informella organisationen till stor del kommer från de anställda som finns i 

en organisation och hur den formella organisationen utgår från arbetsgivarens mål med 

verksamheten och det som är beslutat av ledningen genom nedskrivna och dokumenterade 

styrdokument som beskriver hur arbetet ska utföras och vem som ska utföra arbetsuppgifterna 

i en organisation. Den informella organisationen bildas ur de krav och förväntningar som 

anställda, arbetsgivare, kunder och dess omgivning har på verksamheten. Den informella 

organisationen växer fram ur hur de anställda fungerar tillsammans och lärs in genom att 

arbeta inom organisationen. De anställdas behov av tillhörighet, kontroll och gemenskap 

utvecklar relationer och subgrupper i arbetet. I den informella organisationen återfinns även 

hur arbetsprocesserna fungerar i praktiken, utifrån den formella styrningen (Granér, 1994).  

Roller i organisationen  

”Roller är summan av de normer och förväntningar som hänför sig till en viss uppgift eller 

position” är en definition som Aubert (1970) (refererad av Lennéer Axelsson & Thylefors, 

2005, s. 83) ger på rollbegreppet. Rollförväntningar på en yrkesroll kan vara antingen 

formella eller informella och komma från olika håll, dvs. förväntningar som individen har på 

sig själv och på andra, andra personers eller organisationens förväntningar på individen och 

hur individen uppfattar andras förväntningar således hur vi tror att andra anser att vi ska vara 

eller göra. Formella förväntningar är de lagar och direktiv som en organisation har att rätta sig 

efter och är tvingande. Uppdraget, vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vem som ska 

utföra vad, är exempel på formella förväntningar. De informella förväntningarna på en 

yrkesroll består av normer och traditioner som ofta kan leda till stereotypa uppfattningar om 

hur en viss arbetsgrupp eller person ska vara eller bete sig (Lennéer Axelsson & Thylefors, 

2005).  

De informella grupperna framträder när de anställda börjar bli trygga i sin arbetsgrupp och 

kan börja visa mer och mer av sin personlighet. Enligt Bales (1950) har de informella 

grupperna tre olika roller, nämligen arbets-, samarbets- och individuella roller. Arbetsroller 

inbegriper hur arbetsuppgifterna ska utföras och organiseras för att verksamhetens uppdrag 

ska klaras av. Hur de anställda tar egna initiativ, fördelar arbetsuppgifter, kontrollerar, 

tidsplanerar och hur kompetens utnyttjas är exempel på arbetsrollernas funktioner. 

Samarbetsroller är de sociala funktioner som påverkar relationerna mellan individerna på en 

arbetsplats. Exempel på det kan vara tydliggjorda normer, till exempel hur anställda lyssnar 

och uppmuntrar varandra samt i vilken grad öppenhet och tillit råder. Slutligen individuella 

roller som innefattar de behov som den enskilde medarbetaren har. Dessa behov kan, om de 

är helt andra än organisationens mål, skapa samarbetsproblem och otrivsel på arbetsplatsen. 
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Det kan även vara tvärt om, det vill säga att när de individuella behoven överensstämmer med 

organisationens kan det främja och skapa en god arbetsplats (Lennéer Axelsson & Thylefors, 

2005). Tidigare nämndes individens socialisation och att vi präglas och lär oss genom hela 

livet hur vi förväntas bete oss i olika situationer. På en arbetsplats där människor arbetar 

tillsammans har alla olika bakgrund. Granér (1994) beskriver hur sociala roller formas utifrån 

individuella behov och resurser, arbetsgivarens syften och förväntningar samt utifrån kundens 

och arbetsgruppens behov. Alla dessa behov och förväntningar på arbetet, från oss själva och 

andra, resulterar i vår sociala roll. 

Personlighetens betydelse 

På en arbetsplats finns det individer med olika bakgrund och de förväntas arbeta gemensamt 

efter samma värdegrund. Människor har olika personlighetsdrag och McCrae och John (1992) 

beskriver i femfaktormodellen ett antal personlighetsdrag som kan vara mer eller mindre 

framträdande. Femfaktormodellen omskrivs i de flesta böcker som handlar om just 

personlighetspsykologi och anses idag vara en välgrundad teori. Enligt femfaktorteorin finns 

det fem olika personlighetsdrag som är mer eller mindre framträdande:  

 Extraversion: kännetecken vid höga poäng är att personen är sällskaplig, social, aktiv, 

tillmötesgående och är optimistisk. Vid låga poäng kännetecknas hans/hennes 

karaktärsdrag som reserverad, uppgiftsorienterad, har färre sociala kontakter, är mera 

tystlåten och har svårare att känna glädje.  

 Neuroticism: vid höga poäng indikerar detta på en person som lätt blir nervös, är 

emotionell, otillfredsställd och osäker. När personen får låga poäng kännetecknas han/hon 

som lugn, säker, tillfreds med sig själv och emotionellt stabil.    

 Tillgänglighet: mäter hur personen kommer överens med andra människor. Den som får 

höga poäng kännetecknas som tillitsfull, hjälpsam och samarbetsvillig. Den som får låga 

poäng är som person misstänksam, lättirriterad, manipulerande och ohövlig.   

 Samvetsgrannhet: mäter tålmodighet och motivation i målinriktat beteende. Här finner vi 

personer som antingen är lata, loja och drivs av att tillfredställa sina egna behov (låga 

poäng) eller välorganiserade, noggranna, välvårdade, självdisciplinerade och hårt 

arbetande som tar ansvar (höga poäng).   

 Öppenhet: mäter om en människa är öppen för nya intryck. Höga poäng innebär en person 

som är intresserad av många olika saker, kreativ, kommer med originella lösningar och är 

fantasifull. Låga poäng betyder, i sin tur, att personen är jordnära, inte kreativ eller 

analytisk och gillar när allt är som det brukar vara (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s. 127).  

Vi har i grunden olika personligheter och intressen som gör att vi har olika förutsättningar för 

att lyckas i olika typer av arbeten. Femfaktorteorins betydelse för forskningen har varit stor 

och det som har diskuterats om denna teori, är i vilken grad en individ kan förändra sin 

”grundpersonlighet”. Kaufmann och Kaufmann (2005) menar till exempel att i ett serviceyrke 

där den anställde ska hjälpa andra är ett positivt, hjälpsamt beteende att föredra och att det är 

viktigt att individen kan komma överens med andra.  

Individens behov och motivation 

Det finns många olika teorier som syftar till att förklara hur människor motiveras att prestera i 

arbetslivet. Människor är olika och har olika behov. Det som motiverar en individ på arbetet 

kan för en annan individ kännas helt omotiverande. Det kan vara så att en människa står vid 

ett löpande band hela dagarna på arbetet och trivs förträffligt med det och går gladeligen till 

sitt arbete varje dag, medan en annan person med andra behov inte alls kan tänka sig ett 

sådant jobb för att det inte vore nog utmanande eller motiverande. En modell som arbetats 
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fram av Hackman och Oldham (1980) och som tar hänsyn till den individuella arbetstagarens 

motivation i arbetet kallas för Arbetskaraktäristikamodellen. Modellen utgår från fem centrala 

drag som enligt Hackman och Oldham (1980) har betydelse för individens inre motivation för 

sitt arbete. Ju högre grad av dessa fem centrala förutsättningar det finns i ett arbete desto mer 

inre motivation och engagemang till sitt arbete anses den anställde få. Modellen utgår från 

individens subjektiva upplevelser och anses gälla för alla slags arbeten. De fem centrala 

dragen som ingår i Hackmans och Oldhams (1980) Arbetskaraktäristikamodell är:  

 Variation i färdigheter – i vilken grad den anställde får använda sina individuella 

förmågor, färdigheter och kunskaper i sitt arbete. Om arbetet har varierande uppgifter 

kommer den anställde att känna sig mer motiverad i arbetet.  

 Uppgiftsidentitet – i vilken grad den anställde har ett arbete där han/hon får känna sig 

delaktig i en hel arbetsprocess, det vill säga att få vara med från början av en arbetsuppgift 

för att sedan kunna se resultatet i slutändan.  

 Uppgiftsbetydelse - i vilken grad den anställde upplever att det arbete han/hon faktiskt 

utför är meningsfullt. Om den anställde känner sig behövd och att arbetet som utförs har 

stor betydelse för den enskilde, någon annan människa eller organisation, anses detta 

också ge mer tillfredställelse och motivation.  

 Autonomi – i vilken grad den anställde kan arbeta självständigt. Om den anställde har 

kontroll över sin arbetssituation och får ta eget ansvar över sitt arbete anses han/hon 

uppleva högre tillfredställelse och motivation.   

 Feedback – i vilken grad den anställde får respons och information om hur ledarna ser på 

hans/hennes arbete. Det kan ske genom medarbetarsamtal, utvecklingssamtal eller på 

andra sätt. En förutsättning för att vidareutvecklas i arbetet är att lära av tidigare 

erfarenheter. Genom att klargöra för den anställde vilka framsteg som han/hon har gjort i 

sitt arbete kan arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen öka (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005, s. 73-74).  

Kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från latinets ”communicare” och betyder att någonting ska 

bli gemensamt. Genom att kommunicera förmedlar vi till andra vad vi tänker, känner och 

upplever. Genom kommunikation med andra förmedlas våra värderingar och hur vi avser att 

agera (Nilsson & Waldemarson, 2007). Trollestad (2000) beskriver vikten av att de 

grundläggande värderingarna i en organisation får diskuteras ute i verksamheterna bland de 

anställda. Om värdegrunden ska kunna förstås och tillämpas av de anställda krävs att de i 

någon mån fått diskutera och reflektera över värdegrundsbegreppens betydelse och innebörd. 

Om ledningen i en organisation enbart informerar om de grundläggande värderingarna som de 

själva har arbetat fram, kommer det att leda till att allt blir som förr och ingen förändring sker. 

För att öka välbefinnandet för organisationen i sig och för dess medarbetare anser Trollestad 

(2000) att det krävs ömsesidig respekt och en tydlig, öppen kommunikation mellan 

individerna i en organisation. Genom att lyssna mer än att tala och på ett tydligt sätt formulera 

sin personliga mening samt att inbjuda till samtal och vara närvarande i stunden ges, menar 

Trollestad (2000), ett ökat välbefinnande för såväl individerna i organisationen, som för 

organisationen i sig. Det som också är viktigt att tänka på i kommunikationen med andra i en 

organisation är att försöka förstå och sätta sig in i andras förståelse (Trollestad, 2000).  

I en organisation är kommunikation en förutsättning för att bland annat kunna påverka, 

motivera, samarbeta och lära sig nya saker. Den allra viktigaste funktionen som 

kommunikation har är, enligt Kaufmann och Kaufmann (2005), att ledare, medarbetare och 

grupper kan förstärka det sociala samspelet mellan olika nivåer i organisationen. Idag är 
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informationsflödet stort och detta kan leda till att viktig information mellan medarbetarna i en 

organisation kommer bort eller skapar mera förvirring än klarhet. För att individerna i en 

organisation ska kunna påverkas, motiveras, samarbeta och lära sig av varandra ger 

Kaufmann och Kaufmann (2005, s. 377) följande råd att tänka på när det gäller 

kommunikation: ”Att någon/några har huvudansvaret för att förmedla viktig information, att 

använda sig av feedback för att kontrollera om andra uppfattat meddelandet på rätt sätt, 

använda ett enkelt språk och att ta vara på den information som ges vid mera informella 

dagliga möten.” Genom att även uppmärksamma de icke-verbala signalerna som förmedlas, 

lyssna aktivt och försöka behärska sina egna känslor menar Kaufmann och Kaufmann (2005) 

att det sociala samspelet mellan olika nivåer i en organisation kan förstärkas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Metod 

 

Deltagare   

Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån vilket verksamhetsområde de arbetade inom. 

Sammanlagt intervjuades nio personer och av dessa var tre enhetschefer och sex medarbetare. 

Samtliga intervjupersoner var kvinnor i åldrarna mellan 27 och 60 år. En enhetschef är den 

som ansvarar för en viss verksamhet geografiskt sett. Det kan till exempel vara ett hus för 

äldreboende eller att enhetschefen arbetar med en speciellt inriktad verksamhet för till 

exempel äldre eller funktionshindrade. Med medarbetare menas den personal som arbetar i 

verksamheterna i direkt kontakt med kunderna. Intervjuer utfördes med en enhetschef och två 

anställda inom verksamhetsområdena ”Äldreboende”, ”Funktionshindrade” och ”Ordinärt 

boende”. Alla intervjuer utgick från en och samma intervjumall (Bilaga 1) oberoende av om 

de var enhetschef eller medarbetare.   

Material 

De idag existerande värdegrundbegreppen bemötande, tydlighet, tillgänglighet och kompetens 

som beskrevs inledningsvis i kvalitetspolicyn samt projektets nya värdeord engagemang, 

ansvarstagande och kompetens blev huvudteman som arbetet kom att utgå ifrån. En 

semistrukturerad intervjumall (Bilaga 1) skapades utifrån valda huvudteman och genom att 

använda frågor från en medarbetarenkät som genomfördes under år 2009 inom 

Socialförvaltningens verksamheter. Medarbetarenkäten innehöll 70 numrerade frågor indelade 

i ledarskap, konflikthantering, ansvar och förutsättningar, information, arbetstillfredsställelse, 

jämställdhet/diskriminering, kompetens och individuell utveckling, målmedvetenhet och 

effektivitet, medarbetarskap, hälsa och livsstil, arbetsmiljö, uppfattning om arbetsgivaren 

samt samverkan och medinflytande. De enkätfrågor som berörde utvalda huvudteman 

plockades ut och fick ligga till grund för att ställa mer ingående frågor omkring.  

I en enklare tabell (Bilaga 2) sammanställdes och redovisades utvalda huvudteman och 

enkätfrågor. Utvalda huvudteman operationaliserades och den teoretiska referensramen valdes 

ut (Bilaga 3). Sammanfattningsvis baserades intervjumallen på utvalda huvudteman, frågor 

från den tidigare utförda medarbetarenkäten, operationalisering av begreppen samt den 

teoretiska referensramen.   

Procedur 

Efter diskussioner och i samverkan med personalchefen kom studiens inriktning att bli en 

undersökning och kartläggning av Socialförvaltningens rådande organisationskultur. Under 

hösten 2010 startades och genomfördes ett större centralt projekt i Luleå kommun, där 

anställda inom kommunens alla förvaltningsverksamheter kom att delta. Initiativet kom från 

kommunens beslutande instanser och syftet var att arbeta fram en gemensam 

organisationskultur som ska genomsyra alla verksamheter som Luleå kommun ansvarar för. 

Arbetet med att organisera och genomföra projektet utfördes av ett konsultföretag. Värdeord 

som engagemang, ansvarstagande och kompetens blev de centrala begrepp som alla anställda 

kom att arbeta med och diskutera omkring. Meningen var att dessa värdeord ska bli 

gemensamma och ledande för anställda i kommunen, från medarbetarna i verksamheterna upp 

till högsta ledning. Projektet startade ute i verksamheterna under augusti månad 2010 och 

förväntades leda till ett gemensamt förhållningssätt ut mot kund och kommuninnevånare.  

De första förfrågningarna till enhetschefer inom valda verksamhetsområden skickades ut 

genom mejl. I den första mejlkontakten gavs en kortfattad förklaring av undersökningens 

syfte och att intervjuer skulle ske med enhetschef och två av hans/hennes medarbetare. 
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Urvalet av medarbetare till intervjuerna gjorde enhetschefen inom äldreomsorgen, medan 

personalen inom verksamhetsområdet Funktionshindrade själv fick anmäla sitt intresse. På 

grund av att det var svårt att få tag på någon inom Ordinärt boende som ville ställa upp på en 

intervju, blev det ett bekvämlighetsurval. Intervjupersonerna fick frågorna några dagar i 

förväg så att de fick en möjlighet att förbereda sig. Innan intervjuerna beskrevs syftet med 

undersökningen och de medverkandes anonymitet och att allt som sades skulle förbli 

konfidentiellt. De intervjuade informerades även om att de kunde välja att inte svara på 

någon/några frågor och att de kunde avbryta intervjun när de ville. Varje intervju tog cirka en 

timme och spelades in på diktafon för att sedan renskrivas och analyseras.  

Avgränsningar 

Verksamhetsområdena som valdes ut för studien var Äldreboende, Funktionshindrade och 

Ordinärt boende. Verksamhetsområdet Individ och familj (tidigare kallad Socialtjänsten) 

valdes bort på grund av rådande sekretess och för att studien skulle utföras inom en begränsad 

tid. Urvalskriterierna när det gällde vilka anställda som skulle intervjuas var att de hade en 

tillsvidareanställning och hade arbetat i nuvarande verksamhet minst två år. De skulle helst 

inte vara för nära pensionsåldern på grund av att svaren kunde bli påverkade av detta. Dock 

uppfylldes inte urvalskriteriet om ålder, men det var inte förrän efter det att intervjuerna hade 

påbörjats som det framkom att två av deltagarna närmade sig pensionsåldern. På grund av 

svårigheterna att få tag i nya intervjupersoner togs beslutet att fortsätta intervjuerna och ta 

med även deras synpunkter i denna studie.  

Databehandling 

Initialt delades frågorna in i huvudteman och därefter operationaliserades begreppen var för 

sig. De inspelade intervjuerna transkriberades och skrevs ner ordagrant på datorn. 

Transkriberingen utfördes löpande i anslutning till varje intervjutillfälle. Analysen och 

kodningen av materialet gjordes även det löpande under arbetets gång. Intervjuavskrifterna 

lästes igenom ett flertal gånger och de svar som tolkades beröra huvudtemana plockades ut 

och kategoriserades. Enligt Miles och Huberman (1994) är det forskaren som utifrån 

forskningsfrågorna ska finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som beskriver ett 

sammanhang. För att förklara resultatet och vad de medverkande har sagt illustrerades detta 

med stöd av utvalda citat från intervjuerna. För att säkerställa de medverkandes anonymitet 

redovisas citaten i resultatet utan hänvisning till inom vilken verksamhet deltagaren arbetade, 

eller om han/hon arbetade som medarbetare eller chef. Vem som sagt vad ansågs 

ovidkommande att förtydliga, eftersom det var deltagarnas individuella värderingar och 

attityder som var gemensamma med övriga deltagares som skulle kartläggas.  
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Resultat 

De huvudteman som studien utgick ifrån, nämligen bemötande, tydlighet, tillgänglighet, 

kompetens, engagemang och ansvarstagande redovisas tema för tema. Deltagarnas attityder, 

upplevda normer och värderingar med avseende på utvalda huvudteman förklaras och 

beskrivs genom att använda citat från intervjuerna.   

Bemötande 

I Socialförvaltningens värdegrund beskrivs hur alla människor är unika och ska bemötas med 

respekt och omtanke. Lugn, positiv, trygg och att känna empati och vara flexibel är några 

definitioner som gavs på vad begreppet bemötande innebar för deltagarna. När deltagarna 

tänkte på begreppet bemötande var det först och främst bemötandet av kund som de 

kommenterade: ”Ha empati, känna av personen och bemöta dom med respekt och värde.” 

Här beskrevs hur kunderna var beroende av deras hjälp och att det därför var viktigt att tänka 

på att bemöta kunderna på ett respektfullt sätt: 

Men just kunden är ju vårt huvuduppdrag och det är ju människor som är här av en 

anledning, dom har ju fått ett bistånd enligt lagen. Dom behöver vara här för att de 

behöver hjälp med olika saker … och det är jätteviktigt att komma ihåg att dom är i 

beroendeställning och det får vi aldrig utnyttja. 

Anställda inom Socialförvaltningen förväntades arbeta efter de grundläggande värderingar om 

bemötande som återfinns i kvalitetspolicyn. Deltagarna betonade flera gånger vikten av ett bra 

bemötande och uppträdande mot kunderna, men också mot arbetskamrater och anhöriga. De 

beskrev hur jobbigt det var att arbeta tillsammans med någon, som de ansåg hade fel 

förhållningssätt mot kunder, arbetskamrater eller anhöriga. Eller som en av deltagarna 

uttryckte sig: ”Det är svårt att arbeta när man har en som går emot… och när man vet att det 

är fel… också … på något sätt. Det skär i hjärtat faktiskt!”. I ständigt återkommande 

diskussioner om förhållningssätt på personalmöten, planeringar och mera informella träffar 

togs det upp vilka mål och riktlinjer som kommunen har och vilka normer anställda förväntas 

arbeta efter: ”Det gäller att vara lyhörd kan jag tycka. Det handlar om att jag måste ha ett 

bra bemötande även om jag inte tycker som mina arbetskamrater, kunden, chefen eller dom 

anhöriga.” och 

Ibland känner man sig som att man är en grammofonskiva. Det känns som att hur 

mycket vi än pratar om värderingar är det alltid någon som faller ur ramen och inte har 

förstått det här. Men alla har väl olika lång startsträcka … så att man får tänka så. 

Ett bra bemötande mot andra innebar också att kunna samarbeta och komma överens med 

arbetskamrater om vilket förhållningssätt som ska råda på arbetet. Samtliga deltagare ansåg 

att det var viktigt att diskutera och lyssna på varandra trots att de inte alltid tyckte lika: ”Ett 

gemensamt förhållningssätt kommer från alla diskussioner där vi inte alltid tyckt lika men…” 

För deltagarna var det viktigt att alla var överens och arbetade på samma sätt gentemot 

kunderna: ”/… /Vi måste jobba likadant, om jag säger en sak och någon annan en annan sak, 

då blir det katastrof”. Idag finns krav på att personalen ska samarbeta när någon är sjuk eller 

när någon avdelning har högre arbetsbelastning. Till en början upplevdes samarbetet som 

negativt av de anställda, men de hade börjat inse fördelar med samarbetet. Idag har de en 

mera positiv inställning till att samarbeta och de berättade att det har gett en bättre 

sammanhållning och en större förståelse för hur andra har det på sin avdelning: ”Det som har 

varit fördelarna är att det har blivit bättre stämning för nu känner vi varandra och man får 

större förståelse för varandra.” 
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Tydlighet 

Kommunens övergripande riktlinjer och policys, som styr hur de anställdas uppdrag ska 

utföras ansågs av deltagarna för det mesta vara tydliga och möjliga att arbeta efter. 

Information som ges ska vara tydlig och okomplicerad och vara anpassad till mottagaren, 

enligt kommunens förklaring på begreppet tydlighet. Deltagarna ansåg att det var viktigt med 

tydliga och begripliga styrdokument som var lätta att förstå och som inte kunde tolkas på 

olika sätt. Ute i verksamheterna arbetades egna verksamhetsmål och arbetssätt fram utifrån de 

styrande dokument som fanns. Genom att få vara delaktiga i arbetet med att utforma 

verksamhetsmålen och arbetssätten ute i verksamheterna ansågs de vara enkla att följa och 

arbeta efter: ”Vi få ju alla vara med och tycka. När vi gör vår del sen… den är ju lätt att följa, 

för där är det ju oss gentemot kunderna mycket. Där kan vi påverka liksom.” 

Tydlighet handlar också om att kunna ge och få tydlig information. Samtliga deltagare som 

intervjuades ansåg att Nyckeln (kommunens intranät) på datorn fungerade bra att hämta och 

läsa arbetsrelaterad information på. Nyckeln gick de flesta in på dagligen för att hålla sig 

uppdaterade om de nyheter som kommit in. Informationen som lades ut på Nyckeln kunde nås 

av alla anställda. Även om den anställde skulle vara sjuk eller frånvarande från jobbet kunde 

han/hon gå in hemifrån (om dator finns hemma) för att hålla sig informerad om vad som 

händer. Den information som hade skickats ut skriftligt över intranätet eller som hade delats 

ut i pappersform togs även upp på olika arbetsplatsträffar. Medarbetarna får då möjlighet att 

hinna läsa på och kunna ställa frågor om det som är oklart. Arbetsplatsträffarna ansågs av 

deltagarna vara ett bra tillfälle att ställa frågor omkring sådant som var oklart: ”På 

personalmöten har du utrymme att ställa frågor och få svar … som du inte kan på Nyckeln… 

så att säga.” 

Deltagarna fick en fråga om hur de upplevde att andra människor runt omkring uppfattade 

deras arbete. Denna fråga menade några av deltagarna var svår att svara på, eftersom de inte 

riktigt visste vad andra tyckte om deras arbetsinsats. Några beskrev det på följande vis: 

”Chefen ser vad jag kan och … man hör många ute… i samhället som tycker vi gör ett 

fantastiskt bra jobb. Dom som har anhöriga här… då först förstår dom vad vi egentligen 

gör.”, ”Jag är nog en ganska god medarbetare. Jag kan säga om jag tycker något är jättefel, 

men jag har hög arbetsmoral. Jag är nog omtyckt av cheferna.” och ”det jag önskar det är 

att vi inom vården får det erkännande vi är värda. Att Luleå kommun skulle förstå vilken 

enormt duktig och bra personal de har.”  

Tillgänglighet  

I Socialförvaltningens värdegrund beskrivs begreppet tillgänglighet som att service ska ges 

till den som söker kontakt och den behövande ska få hjälp så snabbt som möjligt. För 

deltagarna handlar det om att finnas till för andra som behöver hjälp. Samtidigt som det även 

handlar om känslan av att räcka till i arbetet. Deltagarna ansåg sig klara av alla dagliga 

arbetsuppgifter som förväntas av dem. Det som saknades ibland var mer tid för att hinna sätta 

sig ner och ge kunderna lite extra uppmärksamhet:  

För att hur det än är… vissa dagar är… det kan hända så mycket att du känner inte 

dig… Jag har gjort alla arbetsuppgifter, ja, det gör jag alltid. Men jag skulle … känner 

inte att jag har hunnit sitta och prata med dom och göra det där… extra. 

Samtliga deltagare i studien arbetade inom ett serviceyrke där andras behov ska tillgodoses 

och där det krävs ett tillmötesgående förhållningssätt. Det som gav personalen tillfredställelse 
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i arbetet med att hjälpa andra förklarades bland annat som: ”När jag ser hur kunderna 

utvecklas, det är givande. Det ger ju en kick för en själv, när man lyckas.” och  

Vad jag gillar inom …(namnet på verksamheten) är att där ser du… du får så tydliga 

resultat. Du ser så tydligt när du gör ett förändringsarbete på något sätt. ett nytt 

förhållningssätt eller en ny rutin … När man hittar lösningen… det är väldigt givande. 

Kompetens 

Kompetensbegreppet förklaras i Socialförvaltningens kvalitetspolicy som att de anställda 

ständigt ska utveckla sin förmåga och ha rätt resurser för varje behov och uppgift. Personliga 

egenskaper och förmågor som deltagarna ansåg vara viktiga för att arbeta inom deras yrke 

handlande om att ha ett gott bemötande, vara positiv och att tycka om att arbeta med 

människor. En av deltagarnas kommentar om detta löd enligt följande: ”… att man tycker om 

att jobba med människor, annars har man inget här att göra”. Att vara lugn, trygg och kunna 

samarbeta var också viktiga faktorer som deltagarna tyckte krävdes för att arbeta inom 

Socialförvaltningen.  

Deltagarna upplevde även att deras personliga förmågor och kunskaper användes i hög grad i 

och med att de själva styrde och planerade sina verksamheter. På arbetsplatserna var det 

vanligt att anställda ansvarade för de områden som de kände sig mera kunniga och 

intresserade av. Att ha tillräckligt med resurser upplevdes vara svårare att styra eftersom 

budgeten styrdes uppifrån. Det som rörde budgetarbetet uppfattades som att de hade mindre 

att säga till om. Här upplevde ändå deltagarna att det gick att lösa mycket bara genom att 

planera och strukturera verksamheterna efter de resurser som fanns och göra det bästa av det: 

”Vi kanske inte kan styra budget/…/ men just vårt största arbete med kunderna det styr vi!” 

Viljan till kompetensutveckling var stor hos alla deltagarna. De tog mycket eget ansvar för att 

hålla sig uppdaterade om ny arbetsrelaterad fakta och nya arbetssätt som handlade om just 

deras verksamheter. Genom att läsa litteratur eller på Internet höll de sig uppdaterade: ”… 

kommer det några nya saker så måste man ju ta reda på hur och när och varför jag använder 

det, annars e ja ju inge bra. Och det är mitt ansvar. För det händer ju mycket saker”. När det 

gällde utbildningar som kommunen erbjöd var det främst utbildningar om det som rörde deras 

eget arbete som efterfrågades: ”Det ska vara riktat till verksamheten. Det bästa är ju om alla 

på avdelningen får gå så att alla får samma information.” och 

Gör man utbildningar för alla i kommunen passar det inte alltid ens egen verksamhet. 

Vissa saker som till exempel relationer kollegor emellan och hur vi bemöter varandra 

det är ju nyttigt för alla att höra. Men sen kan det vara saker som jag inte alls har 

någon nytta av i jobbet. 

Engagemang  

Engagemang är ett värdeord som kom att ingå i kommunens projekt, men kommunen hade 

inte klargjort begreppets betydelse. Engagemang operationaliserades som de anställdas 

intresse, motivation och känsla av delaktighet för, och i, sitt arbete. Några citat som belyste de 

anställdas engagemang och känsla av meningsfullhet i sitt arbete var: ”Jag har ju som en kund 

som gärna äter godis, då kan jag ju stanna till när jag far till jobbet och köpa godis till 

henne… Det är lite olika det där, men så jobbar jag! Jag är inte så brydd om jag gör något 

på fritiden.” och ”Den största tillfredställelsen det är ju att jag vet varje dag när jag går till 

jobbet att det är någon som väntar på mig som inte skulle klara sig om jag inte kom hit.” 
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Ansvarstagande 

Ansvarstagande är även det ett värdeord som kom att ingå i kommunens projekt. Begreppet 

ansvarstagande antogs vara att personalen tog ansvar för sina arbetsuppgifter, gavs möjlighet 

att medverka aktivt och att ta egna initiativ för att utveckla verksamheten. De anställda 

upplevde frihet i att själva ta ansvar för hur de planerade och genomförde sitt arbete: ”Jag kan 

aldrig säga att jag inte kan påverka mitt arbete. Alltså jag kan inte skylla på någon annan på 

nåt sätt… det är ju hur jag väljer att göra det. Det är ingen annan som har satt tyglar på 

mig.” och ”Det är ju det jag säger, vi har ett fritt jobb. Vi kan göra precis vad vi vill … varje 

dag kan vi göra vad vi vill. Det är ansvar under frihet… eller frihet under ansvar.”  

Många av deltagarna hade tagit på sig extrauppgifter på arbetet och då oftast inom de 

områden som de själva var intresserade av. Extra arbetsuppgifter som personalen hade tagit på 

sig var schemaansvarig, informationsansvarig, inköpsansvarig, handledare för elever, 

brandskyddsombud och några satt med i olika utvecklingsgrupper. Att ta på sig extrauppgifter 

upplevdes som tillfredställande och utvecklande: ”Men det här ger mig tillfredställelse för att 

man behöver ha olika bitar att jobba med för att eh… man utvecklas i alla områden och alla 

områden går som ihop med varandra.” och ” chefen kan vara borta och hon vet att huset här 

inte rasar. Utan det fungerar fast hon inte är här/…/Vi har ju mycket eget ansvar och är det 

som är så bra, när vi inte vet då frågar vi varandra, vi hjälps åt och löser det.” 

Möjligheterna och förutsättningarna att ta egna initiativ för att förbättra verksamheterna 

upplevde deltagarna var mycket goda. Nya förslag från chefer eller medarbetare togs till vara 

enligt de anställda. Här betonades hur viktigt det var att all personal fick vara med i 

diskussionerna så att alla fick säga sin mening. Hur nya förslag för att utveckla verksamheten 

kunde spridas och diskuteras kommenterades enligt följande: ” oavsett vem av oss som har 

idéer så är vi alltid såna att vi … kanske inte alltid håller med… kanske hittar vi en annan 

variant av den första idén… så det är ju bra/… /Angående cheferna… dom litar på att vi kan 

det vi gör!” och 

… Ja, man måste ju vara väldigt smidig. Först ska man då börja kasta ut lite små grejer, testa 

hur… Börja alltid i sin egen grupp och testar hur de tas emot då… då kan det bli en 

diskussion där/…/ Sen då kan en annan då komma från utgångspunkten med ett annat förslag 

så vi blir ännu bättre. 
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Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att kartlägga och undersöka hur anställda upplevde 

rådande organisationskultur inom Socialförvaltningens verksamheter i Luleå kommun. 

Studien utgick från Socialförvaltningens nuvarande och kommande värdegrundsbegrepp 

bemötande, tydlighet, tillgänglighet, kompetens, engagemang och ansvarstagande, som de 

anställda förväntas arbeta efter. Frågeställningarna som skulle besvaras genom 

semistrukturerade intervjuer med enhetschefer och medarbetare var: Vilka attityder och 

värderingar har de anställda till sitt arbete och hur upplever de anställda sin roll i den 

nuvarande organisationskulturen?  

Personlighetens betydelse   

En gemensam nämnare för de medverkande deltagarna var att deras huvudsakliga 

arbetsuppgifter gick ut på att ge service och tillgodose kundernas behov, oberoende av vilket 

verksamhetsområde de arbetade inom. Att tycka om att arbeta med människor, ha ett gott 

bemötande, vara ödmjuk, lugn, positiv och trygg var personliga egenskaper som de ansåg att 

den som arbetar inom deras yrkeskår skulle ha. I ett serviceyrke där anställda ska hjälpa andra 

människor, menar Kaufmann och Kaufmann (2005), är ett positivt hjälpsamt beteende att 

föredra. McCrae och John (1992) beskriver i femfaktormodellen hur vi människor har olika 

personlighetsdrag, som är mer eller mindre framträdande och som gör att vi har olika 

förutsättningar att lyckas i olika sorters arbeten. Kraven på den anställde kommer inte bara 

utifrån, utan den anställdes egna värderingar och personlighet har också stor betydelse för hur 

väl han/hon trivs i sitt arbete. Samtliga deltagare i studien var överens när de beskrev vilka 

personliga egenskaper som krävdes för att arbeta inom deras verksamheter. Tolkningen blir 

utifrån deltagarnas förklaringar att den som ska arbeta inom Socialförvaltningen bör, enligt 

femfaktormodellen, ha höga poäng på extraversion och tillgänglighet. Det vill säga att 

personen är sällskaplig, social, tillmötesgående, optimistisk, lugn och emotionellt stabil.  

Motivation och engagemang i arbetet 

Vi har som individer olika personligheter, behov och intressen. Deltagarna i studien menade 

att de i hög grad fick använda sina individuella förmågor och kunskaper på arbetet. De ansåg 

att deras kompetens till stor del togs tillvara och att de fick ta ansvar för områden som 

intresserade dem. Det kunde röra sig om till exempel schemaläggning, informationsansvar, 

inköpsansvar eller att sitta med i olika utvecklingsgrupper. Det gav de anställda 

tillfredställelse att ha olika ansvarsområden samtidigt som det upplevdes som utvecklande. 

För att göra ett så bra jobb som möjligt tog deltagarna mycket eget ansvar för att hålla sig 

uppdaterade om arbetsrelaterad fakta. Viljan till kompetensutveckling var stor och utbildning 

som riktade sig mot deras verksamheter efterfrågades. Verksamhetsmål och arbetssätt inom 

de olika verksamheterna fick all personal vara delaktiga i att utforma och tycka till om. Inom 

Socialförvaltningens verksamheter är det kunden som står i centrum. Deltagarna i studien 

sade sig motiveras av hur deras insatser och förändringsarbeten faktiskt gjorde skillnad för 

kunderna. I Hackman och Oldhams (1980) Arbetskaraktäristikamodell beskrivs hur viktigt det 

är att den anställde får arbeta mångsidigt utifrån vad de kan (variation i färdigheter), men 

också att de får vara med i en hel arbetsprocess från början till slut (uppgiftsidentitet) samt att 

den anställde upplever att arbetet som utförs är meningsfullt och har betydelse för någon 

annan eller en själv. Ju högre grad av dessa förutsättningar det finns i ett arbete desto mer inre 

motivation och engagemang antas den anställde känna. Tolkningen av resultaten är att 

deltagarna kände att de har ett meningsfullt arbete och att de kände motivation och 

engagemang. Om deltagarna inte skulle komma till arbetet menade de att kunderna inte skulle 

klara sig länge utan dem.  
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Deltagarna upplevde även att de i hög grad kunde arbeta självständigt och fick ta mycket eget 

ansvar för sitt arbete, bara de höll sig inom budgetens ramar och de styrdokument som de var 

tvungna att följa. De upplevde frihet i att själva ta ansvar för hur de gemensamt planerade och 

genomförde sitt arbete och de ansåg sig vara självgående. En kommenterade det som att 

chefen kunde vara borta och det fungerade bra ändå, därför att de anställda hjälptes åt och 

frågade varandra om de ställdes inför några problem. Därför tolkas det som att även 

autonomibegreppet som beskrivs i Arbetskaraktäristikamodellen (Hackman & Oldham, 1980) 

i hög grad är uppfylld, det vill säga att deltagarna får vara delaktiga samt får ta mycket eget 

ansvar i sitt arbete. Att få feedback är en förutsättning för att vidareutvecklas i arbetet och att 

lära sig av tidigare erfarenheter. Om den anställde får respons och information om hur ledarna 

ser på hans/hennes arbete kan arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen ökas enligt 

Hackman och Oldham (1980). Deltagarna sade att de kände sig uppskattade av sina närmaste 

chefer och att de lyssnade på vad de hade att säga. Även Kaufmann och Kaufmann (2005) 

beskriver vikten av att ge feedback, men de anser att feedback kan ges av alla inom en 

organisation. En anställd som kommenterade just detta menade att det skulle vara kul att få 

lite uppskattning från den högre ledningsgruppen.   

Den anställdes roll  

Aubert (1970) förklarar att roller är de förväntningar och normer som hänför sig till en viss 

uppgift eller position. Deltagarna beskrev hur de organiserar det dagliga arbetet och utför 

olika extra arbetsuppgifter utifrån egen kompetens och eget intresse. Bales (1950) menar att 

en anställd har olika roller i sitt arbete, nämligen arbets-, samarbets- och individuella roller. 

Arbetsrollen styr hur arbetsuppgifterna ska utföras och klaras av och det tolkas att de anställda 

hade detta klart för sig i och med att de själva är med och planerar sin verksamhet. 

Samarbetsrollen omfattar de sociala relationerna på arbetet, det vill säga tydliggjorda normer, 

hur individerna lyssnar och uppmuntrar varandra och i vilken grad öppenhet och tillit råder. 

Deltagarna ansåg själva att de i stor grad lyssnade på varandras åsikter och att de hade ett 

öppet klimat. När någon av personalen kom med nya idéer för verksamheten diskuterades det 

först i arbetsgrupperna. Här poängterades vikten av att alla anställda fick vara med i 

diskussionerna och säga sin mening. Att vara överens om hur arbetet ska utföras var enligt 

personalen en förutsättning för att kunna samarbeta. Den individuella rollen, menar Bales 

(1950), består av de behov som den enskilde medarbetaren har och han menar att om 

individens behov skiljer sig från organisationens kan detta skapa samarbetsproblem och 

otrivsel på arbetsplatsen. Deltagarna ansåg att det var främst kundens behov, och inte 

personalens, som skulle tillgodoses på jobbet. Samtliga betonade även att de som arbetar med 

människor måste kunna lägga undan sina egna åsikter och värderingar för att kunna utföra ett 

bra arbete.  

Upplevd arbetsglädje, engagemang och trivsel beror till stor del på informella värderingar 

som, enligt Granér (1994), växer fram utifrån arbetets uppdrag och samarbetet i 

arbetsgrupperna. Nu verkade det vara så att alla deltagare hade arbetat med anställda som inte 

delade de regler, riktlinjer och normer som Socialförvaltningens personal förväntades arbeta 

efter. De förväntningar som organisationen har på individen, individens förväntningar på sig 

själv och andra, samt hur vi som individer tror att andra anser att vi ska vara eller göra skapar 

rollförväntningar för hur vi förväntas bete oss på arbetet, enligt Aubert (1970) och Granér 

(1994). En av deltagarna i studien beskrev hur det skar i hjärtat när hon upplevde att någon 

hade fel förhållningssätt mot kunderna. Samtidigt beskrev en annan deltagare att det alltid var 

någon som ”faller ur ramen och inte har förstått”, trots att de ständigt diskuterade 

värderingar och förhållningssätt. Samma anställd konstaterade diplomatiskt att: ”… alla har 

väl olika lång startsträcka… så man får tänka så”. Detta diplomatiska uttalande tolkades som 
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att den som fallit ur ramen måste få en chans att ändra det beteende och förhållningssätt som 

ansågs vara olämpligt. Den personen måste dock bli medveten om hur andra ser på 

hans/hennes beteende och därför är feedback viktigt att ge, men också att kunna ta till sig. 

Kan det vara så att den som har ett olämpligt förhållningssätt i arbetet kanske har andra behov 

än organisationens och därför skapas samarbetsproblem och otrivsel på arbetsplatsen?  

Kommunikationen i organisationen 

De grundläggande värderingar som beskrivs och förklaras i Socialförvaltningens 

kvalitetspolicy och som berör bemötande, tydlighet, tillgänglighet och kompetens är kända 

och verkar delas av deltagarna. Det mesta av den arbetsrelaterade informationen tolkades vara 

lätt att nå för deltagarna i och med att det finns ett intranät där information läggs ut. På 

personalträffar och andra möten hade deltagarna möjligheter att ställa frågor eller diskutera 

kring ny information som hade lagts ut på intranätet. Enligt Trollestad (2000) krävs en öppen 

kommunikation mellan individerna, men också mellan olika nivåer i en organisation för att 

öka välbefinnandet i organisationen. Det tolkas som att det mesta av den arbetsrelaterade 

informationen når ut till deltagarna och att de sedan får en möjlighet att diskutera eller ställa 

frågor för att få klarhet.  

Ett gemensamt förhållningssätt där kunderna bemöttes med respekt och omtanke ansågs 

viktigt. För att kunna arbeta tillsammans med andra människor och utföra ett gemensamt 

uppdrag krävdes det, enligt deltagarna, att alla arbetade efter vissa regler och förhållningssätt. 

Om värdegrunden ska kunna förstås och tillämpas av de anställda i en organisation, menar 

Trollestad (2000), krävs att de i någon mån fått diskutera och reflektera över hur de förväntas 

arbeta. Det verkar som att det förs ständiga värdegrundsdiskussioner ute i deltagarnas 

verksamheter för att skapa ett gemensamt förhållningssätt. Kunderna beskrevs vara i 

beroendeställning och därför ansågs det extra angeläget att personalen hade ett gemensamt 

förhållningssätt. Enligt Nilsson och Waldemarson (2007) betyder kommunikation att 

någonting ska bli gemensamt. En av deltagarna beskrev just detta på ett talande sätt: ”ett 

gemensamt förhållningssätt kommer från alla diskussioner där vi inte alltid tyckt lika men…”.  

Engagemang, ansvarstagande och kompetens är begrepp som kommer att ingå i det nya 

projektet, där alla kommunanställda kommer att delta. Vilken innebörd de lägger i dessa 

värdeord och hur de kommer att arbeta med projektet är oklart i dagsläget. Att all personal får 

tid och möjlighet att diskutera och fundera över dessa värdeord kan i alla fall skapa en debatt 

och en ökad medvetenhet om vilka grundläggande värderingar som eftersträvas inom 

kommunens verksamheter. Kaufmann och Kaufmann (2005) beskriver hur kommunikationen 

i en organisation är en förutsättning för att personalen ska kunna påverka, motivera, 

samarbeta och lära sig nya saker. Genom att personalen ständigt diskuterade 

värdegrundsfrågor tolkas det som att det finns större möjligheter att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt i bemötandet ut mot kunder, kollegor och andra som de anställda möter i sitt 

dagliga arbete.   

Reliabilitet 

Reliabiliteten mäter tillförlitligheten i en studie. I en kvalitativ studie är det forskaren som är 

verktyget för undersökningen, varför resultatet kan påverkas av hans/hennes egna värderingar 

(Miles & Huberman, 1994). Författaren har själv arbetat i en kommunal verksamhet, men i en 

annan kommun och inom ett annat verksamhetsområde. Förförståelsen för hur kommunala 

verksamheter styrs var därför relativt god. Någon erfarenhet eller kunskap om hur de arbetade 

inom Socialförvaltningens verksamheter i Luleå fanns ej innan examensarbetet påbörjades. 

Inför varje intervju kontrollerades den tekniska utrustningen och författaren försökte vara ute i 
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god tid för att inte verka stressad. Eftersom intervjuerna spelades in på diktafon för att sedan 

renskrivas blev författaren medveten om hur den egna intervjutekniken förbättrades efter varje 

intervju. Under de första intervjuerna avbröts deltagarna oftare och de fick inte prata till 

punkt. Den utarbetade intervjumallen följdes och följdfrågor lades till beroende på deltagarnas 

svar. Reliabiliteten bedöms således, med hänvisning till ovan nämnda, som god i föreliggande 

arbete.  

Begreppsvaliditet 

I och med att frågorna till intervjumallen konstruerades och till stor del utgick från begrepp ur 

Socialförvaltningens egen kvalitetspolicy förväntades dessa begrepp vara kända av 

deltagarna. Vissa begrepp fick deltagarna själva beskriva och förklara innebörden av. En 

metod som användes under intervjuerna var att löpande sammanfatta och spegla det som 

deltagaren hade sagt. Genom att göra det kunde missuppfattningar och feltolkningar klargöras 

direkt av deltagaren som intervjuades. Därför bedöms också begreppsvaliditeten som god. 

Intern och extern validitet 

För att kunna ställa de rätta frågorna under intervjuerna lades mycket förarbete ner på 

intervjumallen. Av Socialförvaltningens cirka 2300 anställda gjordes intervjuer med nio 

stycken. Då urvalet var litet kan detta ha påverkat den externa validiteten negativt. För att öka 

den inre validiteten gjordes ett medvetet urval av intervjupersoner från tre olika 

verksamhetsområden inom Socialförvaltningen. Under arbetet med att analysera 

intervjumaterialet upptäcktes ingen större skillnad i resultaten mellan de olika 

verksamhetsområdena. Det kan bero på att de arbetade på ungefär samma sätt, oberoende av 

om de arbetade inom verksamhetsområdena Äldreboende, Funktionshindrade eller Ordinärt 

boende.   

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna informerades om syftet med undersökningen och de fick frågorna några dagar i 

förväg så att de kunde förbereda sig inför intervjun. De informerades även om att de kunde 

välja att inte svara på någon fråga och att de kunde avbryta intervjun när de ville. Information 

gavs också om att deras svar skulle förbli anonyma och att inga namn eller andra svar skulle 

kunna härledas till dem personligen. De tillfrågades även om de godkände att intervjun 

spelades in på diktafon och de fick information om att deras intervjuer sedan renskrevs och att 

alla inspelningar därefter raderades. För att säkerställa löftet om intervjupersonernas 

anonymitet redovisades citaten i resultatet utan hänvisning till vilken verksamhet 

intervjupersonen arbetade inom eller om han/hon arbetade som medarbetare eller enhetschef. 

Förslag till framtida forskning 

Under augusti månad 2010 startade det centrala projektet som förväntades skapa en 

gemensam organisationskultur inom alla Luleå kommuns verksamhetsområden. Här ska 

värdeorden engagemang, ansvarstagande och kompetens bli centrala begrepp som anställda 

kommer att diskutera och arbeta omkring. Alla kommunanställda från medarbetarna i 

verksamheterna upp till högsta ledning förväntades delta. Hur länge projektet kommer att 

pågå är oklart i dagsläget. Ett förslag till framtida forskning är att undersöka vilken 

genomslagskraft detta projekt får bland de anställda i kommunen. Här vore det intressant att i 

urvalet av deltagare ta med anställda från olika nivåer i kommunorganisationen, samt 

anställda inom olika förvaltningsområden.  
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Bilaga 1 
 

Datum för intervjun 

Anställd inom socialförvaltningens verksamhetsområde 

Befattning  

Ålder, antal år i arbetet 

Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter 

Upplevda fördelar med ditt arbete? 

Upplevda nackdelar med ditt arbete? 

Bemötande 

Vad betyder begreppet bemötande för dig? 

Hur går ni i arbetsgruppen tillväga om/när ni tycker olika om någonting som berör din 

arbetsplats? 

Hur upplever du att samarbetet i arbetsgruppen fungerar? 

Har ni återkommande diskussioner om förhållningssätt mot medarbetare/kunder/andra som ni 

möter i ert arbete? Förklara   

Tydlighet 

Anser du att kommunens övergripande riktlinjer och policys känns möjliga att arbeta efter för 

att nå uppsatta mål?  Förklara 

Anser du att den information du får om det som rör ditt arbete är tydlig och lättförståelig?  

Hur går du tillväga för att själv hålla dig uppdaterad om frågor som rör ditt arbete? 

Egna förslag på hur arbetsrelaterad information ska förmedlas?  

Hur upplever du att andra i omgivningen ser på ditt arbete? Ex. Ledning, närmaste chef, dina 

medarbetare, människor i allmänhet, medias framställning? 

Tillgänglighet 

Upplevd känsla av att räcka till i arbetet? 

Du arbetar inom ett serviceyrke, vad får du själv ut av att hjälpa andra? 

Kompetens 

Viktiga personliga egenskaper som du anser att den som arbetar inom detta yrke bör ha? 

Anser du att dina personliga resurser och kunskaper tas tillvara på arbetet? Om inte vad 

hindrar? 

Finns det möjlighet för dig som individ att vidareutvecklas i arbetet? Om inte, vad hindrar?  

Om du fick önska fritt, personligt område som du skulle vilja vidareutveckla? 

Vad anser du om de generella utbildningar där alla anställda inom ditt verksamhetsområde 

förväntas delta? 

Engagemang 

Vad anser du gör ditt arbete meningsfullt?  

Vad ger dig arbetsglädje? 

Eventuella förändringar/förbättringar som du skulle vilja genomföra för att trivas bättre på 

arbetet? 

När du åker hem från jobbet, vilka tankar och känslor finns hos dig då?  

Ansvarstagande 

Trivs du med mängden ansvar som du ges? 

Du som anställd har ett ansvar för att utföra ditt arbete, tycker du att du har någon möjlighet 

att själv påverka hur arbetet ska utföras? 

Om du kommer med egna initiativ för att förbättra verksamheten, hur tas det emot av de andra 

medarbetarna i arbetsgruppen/närmaste chef? 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Tabell 1 Sammanställning av hur intervjumallen konstruerats  

 
Tema Socialförvaltningens värdegrund 

och projektets nya värdeord 

Enkätundersökningens utvalda frågor att ställa 

fördjupningsfrågor omkring 

Bemötande  Alla medborgare/kunder ska 

mötas med omtanke och respekt 

37. Hur trivs du med dina närmaste arbetskamrater? 

57. Upplever du att det förekommer någon form av 

diskriminering eller trakasserier (pga. kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning, funktionshinder eller ålder) på din arbetsplats? 

 

Tydlighet Information som ges ska vara 

korrekt, okomplicerad och 

anpassad till mottagare 

43. I vilken utsträckning diskuterar ni öppet 

meningsmotsättningar som kan dyka upp på din arbetsplats? 

47. Hur nöjd är du med den information du brukar få i frågor 

som gäller ditt eget arbete? 

49. Hur nöjd är du med den övergripande information du får 

om vad som händer och ska hända inom den verksamhet du 

arbetar?  

Tillgänglighet Service skall ges till den som 

söker kontakt utan omotiverat 

dröjsmål  

12. Vilka möjligheter har du att själv påverka arbetstakten?   

38. Vad tycker du om dina arbetsuppgifter? 

70. Anser du att arbetet på din arbetsplats bedrivs effektivt? 

 

Kompetens Ständigt utveckla förmågan och 

ha rätt resurser för varje behov 

och uppgift. 

Värdeord som kommer att ingå i 

det kommande centrala projektet. 

 

 22. Hur stora möjligheter har du att lära dig nya saker i ditt 

arbete? 

21. I vilken utsträckning bedömer du att du i ditt arbete har 

möjligheter att använda din kompetens, dina talanger och 

dina förutsättningar? 

52. Anser du att du får tillräckligt med kompetensutveckling 

(möjligheter till fortbildning, egen uppdatering) för att klara 

dina arbetsuppgifter? 

53. Anser du att du har utvecklingsmöjligheter inom Luleå 

kommun 

 

Engagemang Värdeord som kommer att ingå i 

det kommande centrala projektet 

23. Vad har du vanligtvis för känslor inför ditt arbete när du 

är på väg dit? 

50. I vilken utsträckning känner du dig engagerad och 

intresserad av de resultat som du uppnår i ditt eget arbete? 

51. I vilken utsträckning känner du dig engagerad och 

intresserad av de resultat som din arbetsgrupp uppnår? 

Ansvarstagande 

 

Värdeord som kommer att ingå i 

det kommande centrala projektet 

13. Vilka möjligheter har du att själv påverka hur du ska 

utföra ditt arbete? 

68. Har du aktivt deltagit vid verksamhetsplanering och 

formulering av mål för din arbetsgrupp? 

69. Följer ni aktivt upp mål och resultat på din arbetsplats?  



 

 

Bilaga 3 

Tabell 2 Operationalisering av utvalda intervjuteman samt utvald teoretisk referensram 

Tema Operationalisering Teoretisk referensram 

Bemötande  Bemöta andra människor med 

respekt och förståelse 

Samverkan med andra 

    

Kommunikation 

Femfaktorteorin – extraversion och 

tillgänglighet  

 

Tydlighet Kunna ge andra korrekt och tydlig 

information, kommunikation 

Uppfattning om den egna 

organisationskulturen 

 

Kommunikation  

Informella/formella roller 

Tillgänglighet Finnas till för andra 

Tillmötesgående  

Kommunikation  

Femfaktorteori - tillgänglighet som 

personlighetsbegrepp 

Arbetskaraktäristikamodellen  

 

Kompetens Den anställdes faktiska resurser och 

kunskaper 

Vilja till vidareutveckling 

Möjlighet till vidareutveckling 

 

Kommunikation   

Arbetskaraktäristikamodellen  

Engagemang Delaktighet 

Motiverade och intresserade för sitt 

arbete 

Känsla av meningsfullhet på sitt 

arbete 

 

Kommunikation 

Arbetskaraktäristikamodellen 

Femfaktorteorin  

Ansvarstagande 

 

Ta ansvar för sina arbetsuppgifter 

Möjligheter att medverka aktivt och 

ta egna initiativ för att utveckla och 

förbättra verksamheten 

 

Kommunikation  

Arbetskaraktäristikamodellen 

Femfaktorteorin  

 
 

 

 


