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Abstract 

The interest in organizational culture has grown considerably in recent decades. 

Organizations is increasingly determined by common beliefs which makes the 

implementation of the organizational culture central. The purpose of this qualitative study is 

to investigate the importance of managers' communication of the organizational culture in an 

agency. The following questions are used to answer the purpose of this study:  

 In what way is the organizational culture formed in an agency? 

 In what way do managers work communicatively with the organizational culture in an 

agency?  

  In what way do workers reflect on the managers’ communicative work with the 

organizational culture in an agency?   

 In what way do managers relate to the structure of the agency in their work with the 

organizational culture? 

 The study involves six interviews made in an agency in central Sweden. The empirical 

material is analyzed by Schein's theory of organizational culture and Habermas’s theory of 

communicative rationality among others. The study shows that the agency is based on three 

core values, which is understandable, trustworthy and committed. These core values represent 

an approach and puts a mark on the culture. The managers’ communicative efforts to 

implement the organizational culture is continuous and begins with the recruitment of new 

employees. The implementation of the organizational culture benefits from having managers 

at various level. From the result we have found that the organizational culture has a positive 

effect on job satisfaction.  
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Sammanfattning 

Intresset för organisationskultur har ökat avsevärt under de senaste decennierna. 

Organisationer styrs alltmer genom gemensamma föreställningar vilket gör att 

implementeringen av organisationskulturen blir central. Syftet med denna kvalitativa studie 

är att undersöka betydelsen av chefernas kommunikativa arbete med organisationskulturen i 

en myndighet. Vi besvarar syftet genom följande frågeställningar:  

 Hur ser organisationskulturen ut i en myndighet? 

 Hur arbetar chefer kommunikativt med organisationskulturen i en myndighet? 

 Hur ser medarbetare på chefers kommunikativa arbete med organisationskulturen i en 

myndighet? 

 Hur förhåller sig chefer till strukturen i en myndighet i sitt arbete med 

organisationskulturen?  

 

Studien består av sex intervjupersoner från en myndighet i Mellansverige. Det empiriska 

materialet analyseras med hjälp av bl.a. Scheins teori om organisationskultur och Habermas 

teori om kommunikativ rationalitet. Studien visar att myndigheten är utformad efter tre 

värdeord, vilka är begripliga, pålitliga och engagerade. Dessa värdeord utgör ett 

förhållningssätt och sätter prägel på kulturen. Chefernas kommunikativa arbete med 

organisationskulturen sker kontinuerligt och börjar redan vid rekrytering av nya medarbetare. 

Implementeringen av organisationskulturen gynnas av att ha chefer på olika nivåer, med 

avseende på myndighetens storlek. Ur resultatet har vi även funnit att organisationskulturen 

ger positiv effekt på medarbetarnas arbetstillfredsställelse.  

 

Nyckelord: organisationskultur, kommunikation, ledarskap 
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1. Inledning och problemområde 

Det samhälle vi lever i idag är en del av en global värld och det blir alltmer internationellt och 

mångkulturellt, detta gör kulturfenomenet aktuellt inom organisation och arbetsliv (Alvesson 

2009:30). Organisationskultur har under de senaste decennierna blivit ett populärt område att 

studera och intresset för det är stort (Heide m.fl. 2005:85). Störst intresse för 

organisationskultur tycks vara i nyare, innovativa organisationer till skillnad från mer 

byråkratiska organisationer likt en myndighet (Alvesson 2009:19). Intresset kring 

organisationskultur har därmed expanderat genom de nyare formerna av organisationer. 

Styrning och kontroll genom formell hierarki och byråkrati ersätts alltmer av gemensamma 

värderingar, föreställningar och idéer som styr- och kontrollmedel (Alvesson 2009:30).  

Organisationskulturer skapas genom värderingar hos organisationens grundare samt 

erfarenheter hos medarbetarna. Ledaren påverkar till stor del den organisationskultur som 

finns i organisationen (Heide m.fl. 2005:91). Ledarna kan genom kommunikation influera 

medarbetarna till att arbeta mot gemensamma värderingar och mål och därmed skapa en 

gemensam förståelse (Heide m.fl. 2005:19). Det blir därför ett viktigt inslag för ledarna att 

uppmuntra till diskussion samt bidra till ett ödmjukt kommunikationsklimat (Heide m.fl. 

2005:94). Detta bidrar till konsensus och upprätthållande av organisationskulturen. 

Förutsättningen är att medarbetarna tar till sig kommunikationen, dvs. att ledarna måste 

genom dialog kommunicera och inte bara använda sig av envägskommunikation. 

Envägskommunikation innebär att flödet av information kommer från ett håll, vilket inte 

garanterar en gemensam förståelse (Heide 2005:102-103).  

Människor har olika viljor, åsikter och intressen. Att vara chef och få samtliga medarbetare 

att arbeta i en gemensam riktning kan därför ses som problematiskt. Ju fler medarbetare, 

desto fler åsikter, viljor och intressen att ta hänsyn till. Mot bakgrund av detta blir det 

kommunikativa arbetet med att implementera organisationskulturen i en myndighet ett 

intressant område att studera.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka betydelsen av chefers kommunikation av 

organisationskulturen i en myndighet. Mer specifikt undersöker vi hur chefer arbetar 

kommunikativt med organisationskulturen samt hur medarbetare ser på chefernas 

kommunikativa arbete. Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar:    

 Hur ser organisationskulturen ut i en myndighet? 

 Hur arbetar chefer kommunikativt med organisationskulturen i en myndighet? 

 Hur ser medarbetare på chefers kommunikativa arbete med organisationskulturen i en 

myndighet? 

 Hur förhåller sig chefer till strukturen i en myndighet i sitt arbete med 

organisationskulturen?   
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1.2 Avgränsning  

Studien avgränsas till en myndighet i Mellansverige. Myndigheten vi har valt att studera har 

kontor i flera städer och vi studerar ett kontor som är beläget i Mellansverige. Vidare studerar 

vi tre avdelningar inom detta kontor.  

 

1.3 Disposition 

I kapitel två ges en genomgång av de teorier som används i studien. Dessa har använts för att 

få en förståelse kring vårt ämne, samt används för att analysera de insamlade data. 

I kapitel tre presenteras en översikt av den forskning som tidigare gjorts på området och som 

har använts för att ringa in vårt problemområde.   

Kapitel fyra innehåller en beskrivning av den metod som används i studien. Den visar hur vi 

har gått tillväga när vi utfört studien, samt en redogörelse för studiens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. 

I kapitel fem presenteras det resultat vi fått fram från vårt insamlade data samt en analys av 

resultatet.  

I kapitel sex knyter vi samman resultat och analys i en slutsats och besvarar vårt syfte och 

våra frågeställningar. 

I kapitel 7 ges en avslutande diskussion och reflektion kring resultatet samt ger förslag på 

framtida forskning.  
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2. Teori  

I det följande presenterar vi de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår studie 

och för vår analys. Nedan beskriver vi Scheins definition på organisationskultur och hur 

ledarskap hör ihop med organisationskulturen. Vidare beskriver vi Habermas teori om 

kommunikativ rationalitet och Bass definition på ledarskap. Slutligen beskriver vi 

Antonovskys begrepp kasam - känsla av sammanhang.  

 

2.1 Scheins definition på organisationskultur  

Schein beskriver organisationskultur som ett sätt för oss att förstå olika fenomen och 

dynamiker som uppstår i organisationer. Genom att förstå kulturen bättre kan vi förstå och 

känna igen det som definierar vår identitet i organisationen. Vi kommer då förstå att vår 

identitet reflekterar de grupper i organisationen som vi vill tillhöra och som vi har 

socialiserats in i. Kultur verkar inte bara utanför individen utan även inom varje medlem i 

organisationen (Schein 2010:9). Kulturen konstrueras av våra handlingar och beteende med 

andra medlemmar i organisationen. Kulturen är dynamisk och består samtidigt av en 

tvingande struktur som är underliggande i organisationen. Strukturen influerar vårt sätt att 

vara i organisationen och bidrar till organisationskulturen. De regler som finns kring socialt 

beteende kan bidra till givna sociala handlingar samt skapa sammanhållning och mening i 

organisationen (Schein 2010:3).  

 

2.2 Organisationskulturens beståndsdelar  

Schein (2010:23-24) menar att vi måste förstå organisationskultur på ett mer djupgående plan 

och se på de mer komplexa element som skapar organisationskulturen. Han beskriver 

kulturen i organisationen utifrån tre olika nivåer. Artefakter är den första nivån, där synliga 

strukturer, processer och ritualer i organisationen visas. Inredning, uniformer, styrdokument 

och språk kan också visas. I denna nivå visas även det observerade beteendet hos 

medlemmarna i organisationen. Artefakter är den nivå som enkelt kan observeras men den 

avslöjar inte allt om organisationens kultur. Det går att beskriva vad som syns och hur 

människor beter sig i förhållande till varandra, men det går inte att förklara varför de gör som 

de gör och vad det betyder i den givna situationen.  

För att förstå kulturen måste det som är grunden för dessa observerbara artefakter undersökas, 

vilket uttrycks i den andra nivån och benämns som gemensamma värderingar hos 

medlemmarna i organisationen. Dessa gemensamma värderingar innefattar organisationens 

värderingar, normer, ideal och mål. Denna nivå är inget som man kan ta på utan något som 

internaliseras av organisationens medlemmar. Denna nivå uttrycker de normer och 

uppfattningar organisationens medlemmar har vilket ofta synliggörs i situationer då 

medlemmarna diskuterar organisationsfrågor (Schein 2010:25). Värderingarna och normerna 

kan lämna en känsla av att en stor del av organisationens beteenden är oförklarat. En del av 

kulturen har kommit fram men inte helheten (Schein 2010:27).  
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För att få helheten av kulturen och fånga mönster måste även den tredje nivån av kultur bli 

förståelig, vilken är medarbetarnas underliggande antaganden. De underliggande antagandena 

finns bakom artefakterna och de gemensamma värderingarna och är den djupaste nivån av 

kultur. Antaganden är undermedvetna för medlemmarna i organisationen och något som är 

taget för givet. Dessa formar medlemmarnas världsbild, uppfattningar och normer. Denna 

nivå formar artefakterna och värderingarna, vilket således utgör deras beteende i 

organisationen utan att vara tydligt uttryckt. Det är den mest inflytelserika nivån genom att 

den verkar i smyg och formar beslutsprocesserna osynligt. Underliggande antaganden är 

svåra att observera och ännu svårare att förändra (Schein 2010:27-28). 

 

2.3 Organisationskultur och ledarskap 

Ledarskap har en stark koppling till organisationskulturen. Ledarskap är den källan som 

gemensamma värderingar och normer uttrycks ifrån, vilket får gruppen att komma framåt och 

lösa interna och externa problem (Schein 2010:32). Organisationskulturen är ofta ett resultat 

av det ledaren har infört i organisationen som har haft en positiv effekt i grupper vid tidigare 

tillfällen. I denna bemärkelse skapas organisationskulturen i slutänden av ledaren i 

organisationen genom dennes sätt att skapa, implementera och manipulera organisationen till 

en gemensam organisationskultur. Är arbetsgruppen etablerad i organisationen kan denna i 

sin tur skapa en struktur och meningsfullhet. Då kan gruppen i stället ställa krav på ett 

specifikt ledarskap som matchar gruppens förväntningar i organisationen. Om elementen av 

organisationskulturen blir dysfunktionella måste ledaren se bort från den egna kulturen och 

skapa en förändring i organisationen. Detta är essensen av ledarskapet i organisationer och 

visar på att ledarskap och organisationskultur i högsta grad hör ihop med varandra (Schein 

2010:3).  

Vidare beskriver Schein (2010:237) hur ledaren mer specifikt kan implementera 

organisationskulturen i organisationer. Den starkaste mekanismen som ledaren kan använda 

sig av är att medvetet välja vad som ska uppmärksammas som viktigt i organisationen. Om 

ledaren i organisationen blir medveten om detta kan det bli ett starkt verktyg när de 

kommunicerar ut budskap i organisationen. Det viktigaste är att vara konsekvent i sin 

kommunikation med medarbetarna för att implementera kulturen i organisationen. 

Hur ledaren skapar budget och tilldelar resurser i organisationen speglar ofta ledarnas 

antaganden och övertygelser vilket också har en påverkan på klimatet i organisationen 

(Schein 2010:245). Medlemmar i organisationer lär sig vad som värderas av organisationen 

och vad som inte är tillåtet från ledningen. Genom att ledaren är medveten om detta kan 

ledaren medvetet berömma önskvärt beteende från medlemmarna vilket då skapar ett visst 

klimat som är accepterat i organisationen (Schein 2010:247). Ledaren kan också påverka 

organisationskulturen genom valet av personer som rekryteras in i organisationen. Denna 

process är oftast undermedveten, men ledare i organisationer tenderar att välja in nya 

medlemmar som liknar tidigare medlemmars personlighet och sätt att bete sig för att skapa en 

viss förutsägbarhet hos medlemmarna i organisationen (Schein 2010:249). Dessa element är 

de verktyg som ledaren i organisationen kan använda sig av för att förmedla ett sätt att tänka, 
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känna och bete sig utifrån medlemmarnas egna övertygelser. Dessa är synliga artefakter av 

organisationskulturen och är det som skapar klimatet i organisationen (Schein 2010:235).  

De mer sekundära mekanismerna som ytterligare förstärker organisationskulturen är 

strukturen och designen i organisationen. I organisationer kan strukturen vara decentraliserad 

och tvinga medlemmar att förhandla med varandra för att få fram lösningar, eller så kan 

organisationen ha en väldigt centraliserad maktfördelning där ledaren styr neråt i 

organisationen. Hur man tar beslut i organisationen bidrar till den rådande kulturen. De 

rutiner och processer som finns i det dagliga arbetet är symboliska sätt att formalisera 

antaganden i organisationen och är därför viktiga artefakter att studera för att förstå 

organisationskulturen (Schein 2010:252-253).  

 

2.4 Kommunikativ rationalitet  

Ett viktigt led i implementeringen av organisationskulturen är kommunikation. 

Kommunikation beskriver Habermas (1996) i sin teori om kommunikativ rationalitet som ett 

sätt att förstå kommunikation. Kommunikativ rationalitet är ett sätt att se på kommunikativ 

handling som en målinriktad handling som avser att få önskvärt resultat. Aktören väljer att 

använda sig av specifika medel som anses lämpliga för att uppnå det önskvärda resultatet 

(Habermas 1996:83). Ett exempel på social handling är när två aktörer samarbetar genom 

handlingar. Dessa kommunikativa handlingar blir typiska för social integration. Detta kan 

förklaras genom en handlingsteori. Denna handlingsteori förklarar formella kännetecken hos 

den sociala interaktionen samt de mekanismer som används för att skapa stabila och 

reglerande sociala interaktioner. De mönster som uppkommer i interaktionen skapas enbart 

utifrån konsekvenser av det specifika handlandet i situationen (Habermas 1996:111).  

Vidare redogör Habermas (1996) för två handlingsmekanismer vilka är samförstånd och 

påverkan. Teorin förklarar handling som en situation som kan förklaras utifrån personens 

uppfattning av omvärlden. Aktören ser relevanta möjligheter till handling i situationen vilket 

skapar en handlingsplan. Handlingsteorin förutsätter att det finns en någorlunda gemensam 

tolkning mellan aktörerna för att de ska kunna kommunicera eller informera. Samförstånd 

mellan aktörerna innebär att det finns en gemensam förståelse för det giltighetsanspråk som 

finns i situationen. Den andra handlingsmekanismen är yttre påverkan som innebär att en 

åsikt eller en uppfattning förs över från en aktör till en annan. Det har inget med innehållet i 

budskapet att göra utan handlar om hur väl aktören i fråga kan framföra ett budskap för att 

påverka motparten i situationen. Dessa mekanismer är grunden för koordinationen av 

handlingen. Handlingsplanen möjliggör en plan för olika handlingsalternativ som en aktör 

kan ha. Dessa baseras på aktörens tolkning av den givna situationen för att hitta 

kommunikativa möjligheter att nå ett specifikt mål (Habermas 1996:112-113).  

Det kommunikativa handlingsbegreppet belyser aktören som både talare och lyssnare som 

hela tiden relaterar till en social, objektiv och subjektiv värld. Detta skapar i sin tur olika 

giltighetsanspråk som antingen accepteras eller inte i den sociala interaktionen. Aktören i 

situationen relaterar till vilka möjligheter som finns för handlingar att bli accepterade i den 

givna situationen. En förståelse som aktören har inombords fungerar här som en mekanism 

som samordnar handlingen i situationen utefter de giltighetsanspråk som finns aktörerna 
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emellan. Deltagarna i situationen kan inte nå målet som de vill uppnå utan att kraven på en 

gemensam förståelse har uppstått som handlingsmöjligheterna kräver (Habermas 1996:125).    

 

2.5 Transaktionellt-  & Transformellt Ledarskap  

Det finns olika sätt att leda och bemöta människor. Transformellt ledarskap är en ledarstil 

som först introducerades av James MacGregor Burns år 1978, men som senare inspirerat 

Bernard M. Bass år 1998 till att vidareutveckla denna teori (Bass 2006:xi). Bass (2006:3-4) 

definierar två huvudsakliga ledarstilar, vilka är transaktionellt ledarskap samt transformellt 

ledarskap. Transaktionellt ledarskap fokuserar på belöning och bestraffning och innefattar det 

sociala utbyte som råder mellan ledare, kollegor och anhängare. Denna ledarstil består i att 

ledaren förmedlar vad som krävs av sina kollegor och anhängare. Ledarstilen specificerar 

villkoren för att uppfylla det som ledaren kräver, samt vad för belöning som utlovas om de 

uppfyller dessa villkor och krav. Transaktionellt ledarskap handlar om att ge belöning för 

produktivitet, likaväl som att neka belöning för brist på produktivitet.  

Transformellt ledarskap är en förlängning av det transaktionella ledarskapet och tar 

ledarskapet till nästa nivå. En transformell ledare är en ledare som inspirerar anhängare 

genom en gemensam vision och ett gemensamt mål för en organisation eller enhet. Dessa 

ledare har förmågan att utveckla anhängare genom att agera som en mentor, coacha sina 

anhängare samt leverera både utmaning och support. Transformella ledare har förmågan att 

motivera sina anhängare till att åstadkomma mer än vad de vanligtvis gör och mer än vad de 

trodde var möjligt. Dessa ledare förmedlar utmanande förväntningar till sina anhängare vilket 

levererar höga resultat. Transformella ledare har visat sig ha mer tillfredsställda och 

engagerade anhängare. De ger sina anhängare delaktighet och tar hänsyn till deras 

individuella behov och deras personliga utveckling. Ledarskapet syftar till att skapa mening 

och förståelse (Bass 2006:4-5). 

 

2.6 KASAM - Känsla av sammanhang  

Människor mår bra och motiveras av olika faktorer. Antonovsky (2005:42) beskriver tre 

centrala komponenter som inverkar positivt på människors hälsa. Dessa är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och tillsammans skapar de kasam - känsla av sammanhang. 

Ju högre kasam en människa har, desto bättre mår den.  

Komponenten begriplighet innefattar att människor upplever inre och yttre stimuli som 

begripliga. Människor mår inte bra när inre och yttre stimuli är ostrukturerade, oordnade och 

osammanhängande. En hög känsla av begriplighet innebär att denna individ förväntar sig att 

det som komma skall är förutsägbart och är det inte förutsägbart ska det gå att förstå och vara 

möjligt att förklara. De människor som kan förstå och begripa livshändelser kommer med 

större sannolikhet att förbli friska (Antonovsky 2005:44) 

Den andra komponenten, hanterbarhet, handlar om i vilken utsträckning en person känner att 

den har de resurser som krävs för att möta omvärldens krav som ställs. Det har visat sig vara 
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viktigt för människor att känna att de har personer omkring sig till hjälp för att kunna hantera 

när motgångar kommer, så att de inte upplever att de är ett hjälplöst offer. De människor som 

har en hög känsla av hanterbarhet är de som känner att de kan hantera dessa motgångar väl 

och inte behöver sörja för all framtid (Antonovsky 2005:45).  

Den tredje och sista komponenten är meningsfullhet och handlar om betydelsen av 

delaktighet. De som har en hög kasam är de som har något i livet som betyder något. Saker 

som sker inom detta område ses som utmaningar som är värdefulla att investera och engagera 

sig i. De som har en låg kasam upplever inte mycket i livet som viktigt eller betydelsefullt. 

Den som har en hög kasam ser motgångar och tråkiga livshändelser som något de ska ta sig 

igenom och försöker se en mening med det (Antonovsky 2005:45-46). 

 

2.7 Motivering av valda teorier  

Scheins teori om organisationskultur (2010) används för att förstå vad en organisationskultur 

är samt vad den består utav. Teorin ger oss även en förståelse för betydelsen av ledare vid 

implementeringen av organisationskulturen. Bass teori om ledarskap (2006) hjälper oss 

ytterligare att förstå hur ledaren påverkar organisationen och de anställda genom olika sätt att 

leda och bemöta medarbetarna. Genom Habermas teori om kommunikativ rationalitet (1996) 

får vi en ökad förståelse för hur sociala individer kommunicerar genom samförstånd och 

påverkan. Detta blir av relevans för vår studie då vi undersöker det kommunikativa arbetet 

med organisationskulturen. Antonovskys teori om kasam (2005) är dessutom relevant för vår 

studie då den hjälper oss att förstå vad som får människor att motiveras till sitt arbete.   
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3. Tidigare forskning 

I det följande kapitlet beskriver vi forskning som gjorts på området. Fem internationella 

vetenskapliga artiklar och en avhandling har valts ut och utifrån det har vi ringat in det 

område som utgör utgångspunkten i vår studie. Utifrån de valda artiklarna har tre teman 

identifierats. Dessa teman är ledarens betydelse för organisationskulturen, kommunikationens 

betydelse för en gemensam förståelse och organisationskulturens påverkan på prestation i 

organisationen.   

 

3.1 Ledarens betydelse för organisationskulturen  

Studier visar att transformella ledare ger positiva effekter på organisationskulturen genom att 

ledarna arbetar på ett kreativt sätt och inför olika sätt att bete sig och förhålla sig. De 

implementerar tydligt organisationens visioner och får medarbetarna att arbeta på ett visst sätt 

för att uppfylla sina mål (Linjuan 2014; Shiva & Suar 2012). Den kvantitativa studien från 

Indien gjord av Shiva & Suar (2012) visar att ledarskapet i sig inte gör organisationen mer 

effektiv utan det är organisationskulturen som effektiviserar arbetet genom att medarbetarna 

förbättrar sina handlingssätt. Studien är utförd på frivilligorganisationer och visar att en 

organisationsform där medlemmar respekterar varandra och har förtroende för varandra 

skapar en känsla av sammanhang och engagemang. Detta leder till bättre beslutsfattande och 

därmed effektivare organisation (Shiva & Suar 2012). Eftersom denna studie är gjord i Indien 

där levnadsstandard och kultur skiljer sig från Sverige är kontexten inte den samma. Men de 

kommunikativa effekter som resultatet visar kan vara användbart för vår studie. 

Den kvantitativa studien av Linjuan (2014) gjord i USA visade även att transformellt 

ledarskap ger starka positiva effekter på den symmetriska kommunikationen i organisationen, 

vilken är en kommunikationspraktik som karakteriseras av öppenhet. Den är 

relationsskapande, baseras på trovärdighet samt uppmuntrar den kommunikativa 

interaktionen mellan medarbetare och organisationen. Att transformellt ledarskap (Bass 2006) 

innefattar att ledaren är en inspiratör, kreatör, visionär samt uppmuntrar till kommunikation 

och dialog, bekräftas av denna studie genom empiriska belägg. Ledarna lyssnar till sina 

medarbetare och bryr sig om medarbetarnas intressen och svarar till deras behov. Detta gör 

att medarbetarna upplever en maktbalans, genom att ledaren inte kontrollerar och övervakar 

utan snarare vårdar sina medarbetare. Transformellt ledarskap och symmetrisk 

kommunikation har även visat positiva effekter på personalrelationernas tillfredsställelse. 

Medarbetarna har visat sig känna sig mer tillfredsställda och nöjda med organisationen när de 

upplever att ledaren är kommunikativ, inspirerande och kreativ. Denna studie ger således 

empiriska belägg för att transformellt ledarskap ger en positiv effekt på medarbetarnas 

inställning till organisationen. Studien ger även empiriska belägg för att symmetrisk 

kommunikation korrelerar positivt med medarbetarresultat. Studien visar att medarbetare 

anser sig nöjda med en organisation när den använder ett öppet kommunikationssystem vilket 

skapar dialog samt ökar den gemensamma förståelsen.  
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3.2 Kommunikationens betydelse för en gemensam förståelse  

Flera studier har visat att ledningens sätt att kommunicera med de anställda är viktigt för de 

anställdas känsla av gemenskap. Studier har visat att en närmare kommunikation med 

ledande chefer kunde hjälpa medarbetarna att få en gemensam förståelse och skapa ett 

sammanhang i organisationen samt öka meningen med arbetet (Sobo & Sadler 2002; 

Simonsson 2002). Den kvantitativa studien gjord av Sobo & Sadler (2002) visar att 

kommunikation över avdelningar och en relation mellan medarbetare och chefer är av 

betydelse vid skapandet utav den gemensamma upplevelsen av mål inom organisationen samt 

skapandet av en ökad gemenskap. Kommunikationen i organisationen visade sig alltså vara 

av stor vikt för att skapa ett samförstånd mellan avdelningar och chefer. Genom samtal som 

cheferna hade med medarbetarna ökade kommunikationsflödet vilket öppnade upp för 

information till chefer som annars inte skulle vara tillgängligt för dem. För medarbetarna 

bidrog detta till en ökad förståelse för varandras arbete och gav dem en större förståelse för 

den ledning som fördes inom organisationen vilket ökade förståelsen över gemensamma mål.  

Simonsson menar att denna uppgift kräver en ledare som kan hantera denna kommunikation 

(Simonsson 2002:14). Det Simonsson kom fram till i avhandlingen var att den viktigaste 

kommunikationskanalen var den informella kanalen. Hur väl kommunikationen med sin 

närmste chef fungerar är viktigare än den formella, övergripande kommunikationen 

(Simonsson 2002:13).  

Att kommunikationen är viktig för organisationskulturen visar en kombinerad kvalitativ och 

kvantitativ studie från USA, som är gjord i en Polismyndighet. Resultatet visar att 

organisationskulturen inte var framgångsrik på grund av en bristfällig kommunikation. Det 

fanns kontraster mellan den officiella organisationskulturen som ledningen förespråkade och 

den kultur som fanns i organisationen genom att det hade vuxit fram subkulturer i 

organisationen. Ledningen var inte framgångsrik i kommunikationen av den officiella 

organisationskulturen då det skapats subkulturer och ett motstånd mot den officiella 

organisationskultur som förespråkades av ledningen. Studien visar att medlemmarna i 

organisationen konstruerade en egen organisationskultur, vilken skiljde sig från den officiella 

organisationskulturen. Det gjordes kollektiva tolkningar av kulturen i organisationen dels 

genom formella påtryckningar från fackföreningen och dels genom den dagliga interaktionen 

medarbetarna emellan. Vikten av kontinuerlig kommunikation av organisationskulturen visar 

sig vara av stor vikt då det i denna studie skapats egna tolkningar och subkulturer. Detta för 

att det skett en miss i ledningens kommunikation av organisationskulturen (Jermier m.fl. 

1991).  

 

3.3 Organisationskulturens påverkan på prestation i organisationen  

Garmendia (2004) har gjort en studie med kvantitativa metoder som syftar till att undersöka 

sambandet mellan organisationskultur och framgång. Resultatet visar att en stark kultur 

korrelerade positivt med organisationens framgång, när hänsyn tas till andra variabler såsom 

arbetsmiljö. Författarna konstaterar dock även att ett företag med svag kultur också kan vara 
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effektivt då de är mer föränderliga och anpassningsbara till skillnad från företag med stark 

kultur som har starka rutiner och fastställda processer.  

 

3.4 Sammanfattning av valda artiklar  

Sammanfattningsvis är organisationskulturen ett viktigt inslag för en organisation och 

ledarens kommunikativa arbete är en viktig del för en genomsyrad organisationskultur. Finns 

det brister i kommunikationen riskerar det att bildas subkulturer. Transformella ledare som 

uppmuntrar till ett öppet klimat och skapar dialog och känsla av sammanhang inverkar 

positivt på medarbetarna och organisationen. Vad som däremot inte framgår av 

forskningsöversikten är med vilka verktyg ledarna hanterar det kommunikativa arbetet, för att 

uppnå dessa resultat. Vi vill därför med denna studie belysa hur ledarna mer specifikt arbetar 

kommunikativt med organisationskulturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

4. Metod 

I det följande kapitlet presenterar vi vårt metodval, urval av intervjupersoner, vårt 

tillvägagångssätt vid intervjuförfarandet samt hur vi bearbetat vårt empiriska material. Därtill 

redogör vi för vårt etiska förhållningssätt samt studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. 

 

4.1 Val av metod  

Vi använder oss av en kvalitativ metod i vår studie (Bryman 2008:413). Då uppsatsen syftar 

till att öka förståelsen för ett specifikt fall, lämpar sig en kvalitativ metod bättre än en 

kvantitativ metod (Bryman 2008:74). Vidare valde vi att göra individuella, semistrukturerade 

intervjuer med våra respondenter (Bryman 2008:413). Denna metod öppnar upp möjligheter 

för respondenterna att prata öppet och ge fördjupade svar kring frågorna. Vi får möjlighet att 

ställa följdfrågor och är något oklart kan det förtydligas. 

Essensen i vår studie är att undersöka situationen och upplevelsen i myndigheten. Genom 

våra intervjuer kommer vi åt kunskap, med en förförståelse från Scheins teori. De andra 

teorierna har tillkommit efterhand. Därmed använder vi oss av en abduktiv ansats i vår studie, 

genom att vi utgår från det empiriska materialet, utan att helt bortse från den teoretiska 

referensramen (Fejes & Thornberg 2009:25).  

 

4.2 Urval av intervjupersoner 

För att besvara syftet och frågeställningarna har vi valt respondenter utifrån ett strategiskt 

urval (Bryman 2008:350). Vi tog kontakt med myndigheten som i sin tur valde ut 

respondenter som passade våra kriterier. Kriterierna var att respondenterna skulle bestå av tre 

chefer och tre medarbetare, där varje enskild medarbetare har en av dessa chefer som ledande 

person. En medarbetare och en chef skulle ingå i samma avdelning inom myndigheten, så 

totalt undersökte vi tre avdelningar i myndigheten. Detta gjordes för att kunna jämföra 

cheferna och medarbetarnas perspektiv på kommunikationen av organisationskulturen i 

myndigheten.  

Respondenterna har olika positioner inom myndigheten. Två av cheferna är chef på 

sektionsnivå och en på enhetsnivå. Cheferna Bella, Bosse och Britta har varit anställda som 

chefer på den befintliga positionen i myndigheten mellan 3 månader och 1,5 år. Samtliga 

chefer har flera års erfarenhet av chefsrollen sedan tidigare. Medarbetarna Kerstin, Karin och 

Kajsa har arbetat några år inom myndigheten. Vi har inte dokumenterat respondenternas ålder 

eller kön då vi inte har som mål att ta hänsyn till denna information i vår studie. Vi vill 

fokusera på deras position i myndigheten.   
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4.3 Genomförande  

Intervjuguiden utformades utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden 

utformades även utifrån vår förförståelse av Scheins definition på organisationskultur (2010), 

där fokus lades på Scheins andra nivå av kultur, dvs. gemensamma värderingar.  

Vidare utformades en intervjuguide för cheferna och en intervjuguide för medarbetarna. Detta 

för att fånga olika aspekter och infallsvinklar. Chefernas intervjuguide består av fyra teman 

och medarbetarnas intervjuguide består av fem teman. Det första temat, inledning, syftar till 

att få en bild av respondenten. Temat innehåller frågor som hur länge personen varit anställd 

och hur länge den varit i den befintliga positionen. Det andra temat, allmänna uppfattningar 

och attityder, syftar till att få en bild av hur respondenten ser på organisationskultur. Temat 

innehåller frågor som hur personen skulle beskriva begreppet organisationskultur samt vad 

personen har för attityd till organisationskultur. Det tredje temat, allmänna upplevelser, syftar 

till att undersöka respondenternas upplevelser av organisationens värderingar och mål. Det 

fjärde temat heter det kommunikativa arbetet med att upprätthålla organisationskulturen. 

Detta tema syftar i chefernas intervjuguide på hur de arbetar kommunikativt med 

organisationskulturen. I medarbetarnas intervjuguide syftar temat till att fånga medarbetarnas 

syn på chefernas kommunikativa arbete med organisationskulturen. Slutligen består 

medarbetarnas intervjuguide av ett femte tema, som heter upplevelse av arbetet. Detta syftar 

till att se hur medarbetarna upplever sin delaktighet och motivation för arbetet. 

När intervjuguiden var färdig utfördes två pilotintervjuer, en pilotintervju med chefernas 

intervjuguide och en med medarbetarnas intervjuguide. Pilotintervjuerna resulterade i att 

förtydligande och korrigering av vissa frågor behövde göras. Därefter tog vi kontakt med 

varje enskild respondent för att bestämma dag och tid. Intervjuerna genomfördes under en 

veckas tid. Cheferna började intervjuas och därefter intervjuades medarbetarna. Intervjuerna 

hölls på respondenternas arbetsplats. Respondenterna hade bokat ett rum för intervjuerna och 

vi var med under alla intervjuer. Vi hade huvudansvar för tre intervjuer var. Samtliga 

intervjuer spelades in genom funktionen "Röstmemo" på våra smartphones. Intervjuerna hade 

en genomsnittslängd på 45 minuter och när intervjuerna var klara transkriberades de och 

skrevs ut.   

 

4.4 Databearbetning och analys  

Då vi spelat in våra intervjuer har vi i efterhand transkriberat alla inspelningar. 

Transkriberingarna är ordagrant översatta från inspelningarna. Dessa utskrifter har vi vid 

återupprepade gånger läst igenom för att skapa oss en bild av materialet. Därefter har vi kodat 

materialet. Under denna process har vi inspirerats av en grundad teori som innebär att vi sett 

koderna som något som är föränderligt och dessa har jämförts med varandra för att se vad 

som bäst beskriver fenomenet.  

Vi har gjort analysen i tre olika nivåer som är öppen kodning, axial kodning och selektiv 

kodning (Bryman 2008:514). Vi har först använt oss av en öppen kodning där vi har brutit 

ner och studerat materialet. Vi har sedan använt oss av den axiala kodningen där vi hittat 
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likheter och skillnader bland svaren. Dessa likheter och skillnader har vi döpt till olika 

kategorier. Dessa kategorier ligger väldigt nära det ursprungliga materialet.  

Kodningen har bidragit till att vi hittat gemensamma kategorier för citaten. Kodningen har vi 

gjort genom att klippa ut alla citat och delat in dem i olika kategorier. Därefter har vi genom 

en selektiv kodning hittat tendenser och övergripande mönster i materialet. Vi har sedan valt 

ut de citat som belyser de övergripande tendenserna bäst inom respektive kategori. Dessa 

övergripande mönster har vi analyserat genom att använda oss av olika begrepp från teorier 

för att öka förståelsen av upplevelsen från intervjupersonerna samt ge underlag för analysen.  

När vi har hänvisat till citat i resultatdelen har vi skrivit om de till viss del från talspråk till 

skriftspråk för att läsaren ska förstå innehållet. Vi har även kortat ner citaten så vi enbart har 

med det som anses relevant för att belysa en upplevelse från intervjupersonen. Det citat som 

bäst beskriver situationen har tagits med i resultatdelen. 

 

4.5 Etiskt förhållningssätt 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets skrift om god forskningssed under processens gång 

(Vetenskapsrådets rapportserie 2011). Vi har tagit hänsyn till fyra forskningskrav, vilka är 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentiellitetskravet samt nyttjandekravet. 

Beträffande samtyckeskravet (Bryman 2011:131) fick de tillfrågade respondenterna tacka ja 

till medverkan av studien innan intervjuerna hölls. Respondenterna fick även avbryta när som 

helst under intervjuns gång. Med hänsyn till informationskravet (Bryman 2011:131) 

informerades samtliga respondenter via mail om studiens syfte. Innan intervjun började 

förklarade vi återigen syftet med intervjun och studien i stort.  

I enlighet med konfidentiellitetskravet (Bryman 2011:132) informerade vi respondenterna att 

de kommer vara anonyma och att de kommer framställas med andra namn i uppsatsen. Detta 

för att de inte ska kunna identifiera varandra samt att obehöriga inte ska kunna identifiera 

dem. Vi informerade även att myndigheten kommer vara anonym. Respondenternas 

anonymitet kan underlätta för dem att uttrycka sina upplevelser. Vi skickade inte ut 

intervjuguiderna till respondenterna innan intervjuerna hölls för att minska risken för dem att 

tillrättalägga sina svar. Detta gjorde vi för att respondenterna skulle känna att de kunde svara 

fritt utifrån sina egna upplevelser. 

Efter att vi fått godkännande från intervjupersonen till detta förklarade vi i enlighet med 

nyttjandekravet (Bryman 2011:132) att det enbart är vi som kommer lyssna på dessa 

inspelningar under transkriberingen av materialet. Vi informerade att vi enbart kommer 

använda oss av inspelningarna för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar i studien. Vi 

informerade även att det transkriberade materialet enbart kommer läsas av oss med undantag 

för de citat vi väljer att ta med för att belysa exempel i resultatdelen. Vi har förklarat att 

studien kommer publiceras offentligt, alltså kan respondenterna ta del av arbetet efter studien 

är gjord.    
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4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet syftar till hur väl studien och de använda metoderna undersöker det som undersökas 

skall (Fejes & Thornberg 2009:218). För att uppnå detta har två intervjuguider utformats som 

svarar mot uppsatsen syfte och frågeställningar. En del frågor har omformulerats och vissa 

frågor har tillkommit under intervjuns gång, för att få fram svar som är väsentliga för 

uppsatsens syfte.  

För att ytterligare öka validiteten hade vi kunnat skicka ut intervjuutskrifterna till 

respondenterna efter transkriberingen, för att säkerställa att vi tolkat de rätt. Detta gjordes inte 

och vi är medvetna om att det kan ses som en brist i validiteten. Detta har hanterats genom att 

vi under intervjuns gång frågade respondenterna om vi tolkat de rätt, när något var otydligt. 

Vi har även läst och använt det empiriska materialet med försiktighet samt att vi vid ett 

tillfälle har mailat samtliga respondenter för att få förtydligat en fråga.    

Reliabiliteten avser att visa hur tillförlitlig vår studie är och hur väl den har besvarat vårt syfte 

(Bryman 2008:352). En styrka med vår studie är att vi intervjuat både chefer och 

medarbetare, för att få båda parternas perspektiv. Hade vi enbart intervjuat cheferna hade vi 

inte kunnat se överensstämmelsen mellan parterna och studien hade saknat belägg för att 

uttala sig om huruvida chefernas utsagor stämmer eller inte, vilket hade varit en brist gällande 

studien tillförlitlighet. Därtill har vi spelat in intervjuerna vilket också kunnat skapa en 

tillförlitlighet då vi kunnat försäkra oss om att vi fått med allt de sagt i intervjuerna.  

Reliabiliteten ställer även krav på att studien ska kunna återskapas (Bryman 2008:352). Vi 

har gjort en intervjuguide som vi testat på två testpersoner för att få så förståeliga och 

noggranna frågor som möjligt. Vi har även haft en gemensam uppfattning av det analyserade 

materialet och haft en gemensam tolkning av materialet. Det som kan tänkas vara en brist i 

reliabiliteten är att vi undersökt ett svårdefinierat område. Organisationskultur kan betyda 

olika saker, för olika individer. Hade vi utfört studien igen på samma intervjupersoner, med 

samma intervjuguide är det inte säkert att det skulle bli samma utsagor då varje situation är 

unik.  

Generalisering innefattar i vilken omfattning resultatet kan generaliseras till andra situationer 

och miljöer (Bryman 2008:352). Eftersom vi gjort en kvalitativ studie som syftar till att få en 

fördjupad förståelse av upplevelsen i den specifika myndigheten kan vi inte generalisera 

resultatet till populationen. Sociala fenomen är föränderliga och kontextbundna, vilket gör att 

kvalitativ forskning inte går att generalisera på vad som helst (Fejes & Thornberg 2009:230). 

Kvalitativ forskning går att generalisera i den bemärkelsen att det kan finnas liknande 

tendenser i andra sociala miljöer, vilket benämns som situerad generalisering (Fejes & 

Thornberg 2009:231). Vi har i vår studie undersökt ett specifikt fall vilket har genererat en 

fördjupad förståelse för situationen. Vi kan finna mönster, tolkningar och tendenser i 

materialet och detta kan identifieras i andra sociala kontexter.  
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenterar vi resultatet av vår datainsamling. Resultatet presenteras utifrån 

fyra övergripande teman med tillhörande underkategorier. Efter respektive underkategori 

följer en analys. Resultat- och analysdelarna knyts samman i en slutsats.  

 

5.1 Organisationskultur   

5.1.1 Organisationskulturens synlighet  

Samtliga chefer framhåller tydligt att myndigheten är utformad efter tre värdeord, vilka är 

engagerade, pålitliga och begripliga. Dessa värdeord ses som ett övergripande mål att 

eftersträva. Värdeorden speglar en bild av myndigheten vilket utgör ett förhållningssätt riktat 

mot medborgarna. Mer konkreta mål för det dagliga arbetet finns nedbrutet i de olika 

sektionerna. Värdeorden skapar gemensamma värderingar och utgör verktyg för att nå de mål 

och visioner som finns i de olika sektionerna. Dessa värdeord är tydligt uttalade i 

myndigheten. Vi slogs av att de till och med stod nedskrivna i deras kaffekoppar som en 

ständig påminnelse. Cheferna antyder att dessa värdeord är tydliga, lätta och enkla att förstå. 

Chefen Britta belyser detta enligt citatet nedan: 

Britta: De är jättebra och tydliga, jag känner att jag kan ta till mig dem som vi jobbar med. 

Engagerade, begripliga och pålitliga. Jag tycker att jag tilltalas direkt av de mål och visioner vi 

har på myndigheten. […]  

Cheferna menar att värdeorden blir som ett skelett och att gemensamma värderingar är något 

som växer fram över tid vilket gör att det kan vara svårt att ta på. Detta antyder även 

medarbetarna som menar att värderingarna ses mer som ett underliggande sätt att vara och 

bete sig i organisationen vilket inte alla gånger är nedskrivet. Värderingarna i organisationen 

ses som mer luddiga och är något som till större grad är underförstått. Däremot upplever 

medarbetarna de övergripande målen, dvs. värdeorden, som begripliga och tydliga. Målen ses 

som viktiga för medarbetarna då det skapar en övergripande förståelse för det dagliga arbetet. 

Medarbetare Kajsa upplever däremot att de är tydliga på hög nivå men inte så väl nedbrutna 

inom det dagliga arbetet vilket ses som ett problem. Detta belyses enligt följande citat: 

Kajsa: Alltså ja på en hög nivå om man säger, där har vi mål och visioner men vi har ju inte 

dem så bra nedbrutna och väldefinierade när man kommer längre ner i organisationen. […] 

Det ses med andra ord som väldigt viktigt med tydliga mål. Hur väl dessa mål anses vara 

nedbrutna i det dagliga arbetet skiljer sig bland intervjupersonerna. De övergripande målen, 

dvs. värdeorden, ses som mer tydliga. Medarbetare Kerstin upplever däremot att hon är mer 

insatt i de mål som finns inom deras avdelning i myndigheten. Dessa mål anses vara mer 

relevanta att arbeta mot vilket Kerstin tar upp i följande citat:   

Kerstin: Ja alltså vi har ju grundläggande mål, att vi ska vara begripliga, engagerade och 

pålitliga. Och sen får man ju tolka det hur man vill. Jag försöker applicera det på min vardag. 

Men jag skulle säga att jag är mer insatt i mina sektioners mål än de mer övergripande. De 

övergripande hänger ju med i bakhuvudet, det är ju inget konkret skulle jag säga. Det är ju mer 
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vi ska vara jämlika, vi ska behandla alla bra. Det är ju lite mer normer. Hur man ska vara mot 

varandra. […] 

Myndigheten har som vi sett givna värdeord som utgör en ram för myndigheten. Värdeorden 

förknippar respondenterna med de övergripande målen. I de olika avdelningarna, enheterna 

och sektionerna bryts målen ner till deras dagliga arbete. Men hur tydligt de uppfattas råder 

det delade meningar om. Värdeorden är ett sätt för medarbetarna att nå de nedbrutna målen 

vilket i sin tur skapar ett gemensamt förhållningssätt. Värdeorden är uttalade värderingar från 

ledningen i myndigheten. Men det finns även tendenser till informella värderingar som växer 

fram över tid.      

 

5.1.2 Analys  

Schein (2010) menar att en organisationskultur består av gemensamma värderingar, vilket 

innefattar värderingar, normer, mål, och uppfattningar. Myndigheten har tydliga övergripande 

värdeord vilket cheferna och medarbetarna är medvetna om. Deras värdegrund består av ett 

antal ord vilket var allmänt känt hos de intervjuade personerna. Resultatet visar samtidigt en 

svårighet med att förmedla ner värdeorden och göra dem begripliga för varje enskild person. 

Det visar en komplexitet likt det Schein (2010) menar med att värderingar inte är något man 

kan observera eller ta på utan något som implementerats bland medlemmarna. Eftersom varje 

enskild medarbetare måste tolka och ta till sig värdeorden kan det uppstå skillnader i de 

värderingar som växer fram ur värdeorden.  

Det vi ändå kan se i myndigheten är att värdeorden har implementerats hos samtliga 

respondenter genom att de har tagit till sig dem och arbetar utifrån dem i sitt arbete. Det har 

skapats ett förhållningssätt likt regler och en norm som speglar värdegrunden genom 

implementeringen men är inte något som medarbetare reflekterar över dagligen och det blir 

därför svårt att sätta ord på. Detta kan kopplas till Schein (2010) som beskriver hur sociala 

regler i organisationer skapar sociala handlingar. Här kan värdegrunden som finns i 

myndigheten ses som en social regel. Schein (2010) menar att detta kan influera de anställdas 

sätt att vara, vilket bidrar till organisationskulturen.  

Schein (2010) beskriver att värderingar synliggörs vid organisationsfrågor. Det är viktigt för 

myndigheten att bemöta kunder med professionalism och pålitlighet, dvs. att myndigheten 

vill att omgivningen ska ha en sådan syn på dem. I detta fall är det värdegrunden som syns i 

sådana organisationsfrågor. Det var svårt för respondenterna att sätta ord på myndighetens 

värderingar. Detta kan förklaras av Schein (2010) som menar att det blir underliggande 

antaganden som formar ett sätt att handla, tänka och vara i en organisation. Cheferna var 

något klarare på denna front, och detta kan ses som att cheferna implementerar och formar de 

anställda utefter de värderingar som cheferna har tagit till sig.  

 

5.1.3 Nyanser i organisationskulturen 

Organisationskulturen ses som väldigt viktig för chefen Britta för att det ska fungera i 

organisationen. Hon menar att det finns större effekter av en dålig organisationskultur än en 
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bra. Vi förstår det som att om en organisationskultur är dålig, märks det tydligare i 

organisationen än om det finns en bra organisationskultur. Att medarbetare arbetar för ett 

syfte annat än den enskilda lönen eller arbetstiden i organisationen anser Britta är viktigt. Ett 

återkommande resonemang är att myndigheten arbetar för medborgare vilket ses som 

värdefullt för respondenterna. Cheferna betonar dock att medarbetarna kan uppleva sina 

arbetsuppgifter som enformiga emellanåt. Vidare tas strukturen upp av medarbetarna som en 

del av den rådande kulturen och belyser också vikten av att veta vem de kan gå till om det 

uppkommer ett problem. Värdeorden beskrivs återigen som ett skelett och en röd tråd som 

finns i organisationen, vilket formar förhållningssättet. Chefen Britta belyser att 

myndighetsutövningen har förändrats över tid till att bli mer effektiviserad, vilket belyses 

med följande exempel:  

Britta: […] Nu är vi på en myndighet där myndighetsvärlden tidigare har varit väldigt generös. 

Man har ändrat anslagsformen alltså finansieringen av myndigheten till ansvar vilket innebär att 

vi tittar hela tiden på att effektivisera vår verksamhet och man har börjat tänka mer som ett 

aktiebolag. […] För medarbetare som har jobbat i samma yrke i trettio år, så blir det ju en 

försämring enligt dem själva för det innebär mindre roliga saker som julklappar och mindre 

fester vad det nu kan vara.  

Organisationen har ändrat fokus till att bli mer mån om resurser i organisationen till skillnad 

från tidigare. Enligt chefen Britta kan uppfattningen av kulturen skilja sig mellan relativt 

nyanställda och medarbetare som arbetat många år i myndigheten. Det finns en skillnad i vad 

som anses vara en bra kultur mellan generationerna i organisationen. Britta beskriver en 

förändring som skett inom myndigheten vilket även chefen Bosse beskriver då det har gått 

från en väldigt detaljstyrd myndighet till en mer relationsorienterad myndighet. Här svarar 

han på frågan om han kommunicerar på något annat sätt med sina anställda som är nya till 

skillnad från dem han haft länge: 

Bosse: Ja det gör jag, för jag krockar lite grann i ledarskap. Hur ska ja säga. Man har haft chefer 

som varit väldigt väldigt detaljstyrda. De har gått från att varit handläggare till gruppchef, 

sektionschef, enhetschef, så de kan alla detaljer och så rekryterar man mig som inte kan ett skit 

och så sätter man mig som ytterst ansvarig för alltihop. […] Och det skapar lite osäkerhet, så 

där får jag kommunicera, där får jag hålla mer i handen, både med chefer och medarbetare.  

Bosse förklarar att sättet att styra i organisationen har förändrats i och med att det inte är lika 

detaljstyrt i organisationen längre. Detta har skapat en omfattande förändring för de 

medarbetare som gått upp till att bli chefer då detta ställer krav på deras egen förmåga att 

tänka själva och att de inte längre får detaljerade direktiv på vad och hur de ska arbeta. 

Cheferna ska vara mer ledare och inte en expert inom de yrkesområde de är chefer för. 

Kulturen har alltså förändrats och det visar sig att det är svårare att anpassa sig som 

medarbetare om man varit en del av organisationen länge.  

 

5.1.4 Analys  

Det finns olika perspektiv på organisationskulturen mellan medarbetare som jobbat på 

myndigheten en längre tid och nyanställda. Det finns även en skillnad i styrningen av 

organisationen. Detta har lett till ett visst motstånd till den nya effektiviseringen och 

osäkerhet till den nya styrningen. Detta kan kopplas till det som Schein (2010) menar med att 

en organisationskultur är dynamisk men som samtidigt utsätts för en tvingande struktur som 

påverkar medlemmarnas handlingssätt. De medarbetare som varit anställda länge är vana vid 
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en mer detaljerad styrning och en mer generös myndighet. Vi kan se här att strukturen 

tenderar att influera medarbetarnas handlingssätt och det blir därför ett nytt sätt att handla nu 

genom den nya strukturen som innebär högre effektivisering.  

Schein (2010) menar att de värderingar och grundläggande antaganden som växer fram i 

organisationen är något som är svårt att förändra. Genom att medarbetarna är influerade av 

den gamla strukturen har det även inneburit andra värderingar, och utifrån detta så kan 

medarbetarnas osäkerhet till den nya strukturen förklaras. De medarbetare som jobbat länge 

har en annan kultur implementerad i sitt arbetssätt som kan tänkas påminna mer om en 

hierarkisk myndighetsutövning. Det förändrade arbetssättet har påverkat strukturen i 

organisationen och därmed också vilka förutsättningar som finns för den rådande kulturen.  

Däremot är kulturen viktig för chefer och medarbetare. Det ses som positivt att arbeta för ett 

och samma syfte, vilket kan kopplas till Schein (2010) som menar att genom 

organisationskulturen med dess mål, visioner, normer och värderingar styrs samtliga i en 

gemensam riktning vilket skapar en gemensam förståelse. De förhållandevis enformiga 

arbetsuppgifterna medarbetarna har menar cheferna kompenseras genom att de arbetar för 

medborgare och samhälle. Det ger de anställda mening och ett syfte med arbetet. Antonovsky 

(2005) menar att meningsfullheten ökar om man känner att man är delaktig i något, vilket 

bidrar till att människor mår bra. Vår tolkning är att medarbetarna får vara med och bidra till 

samhällsutvecklingen, vilket ökar meningen med arbetet. 

 

5.2 Det kommunikativa arbetet med organisationskulturen 

5.2.1 Introduktionen    

Vid rekrytering av nya medarbetare ingår ett introduktionsmaterial vilket bl.a. innehåller 

myndighetens värdeord. De blir på det viset introducerade direkt till de värdeord som 

myndigheten strävar efter. Värderingar utöver de övergripande värdeorden är å andra sidan 

inte lika självklart att de tar upp vid rekryteringen men cheferna är överens om att 

myndighetens värderingar spelar roll vid rekryteringen av nya medarbetare. Det bör vara en 

person som passar in i rollen som myndighetsutövare och då finns värderingarna med i 

tankarna även om inte dessa uttalas direkt. Att värderingar spelar roll vid rekrytering för 

samtliga chefer, belyses nedan med ett citat från chefen Bella: 

Bella: Ja jag har rekryterat jätte jättemycket. Jag skulle säga att jag lägger ganska lite tid på det. 

För att för mig så, eller någonstans så handlar det ju om den värderingen vi har, det måste ju 

vara en person som passar in i det här som jag tror ändå kan leva utifrån dom värderingarna vi 

har. Däremot pratar jag inte värdegrund på våra under våra intervjuer eller så. Inte 

sektionsmålen heller om jag inte får en fråga, utan pratar om andra saker. [...] 

Samtliga chefer anser att värderingar spelar roll vid rekrytering, men i och med att cheferna 

inte uttalar sig om värderingar vid rekryteringen utan har dem i bakhuvudet så har dessa inte 

varit synliga för medarbetarna vid rekryteringen. Detta stämmer överens med medarbetarnas 

svar gällande huruvida deras chef lagt vikt vid mål och värderingar under deras rekrytering. 

Samtliga medarbetare kunde inte minnas att cheferna lade någon vikt vid värderingar, mer än 

att värdeorden stod med i introduktionsmaterialet. Medarbetarna beskriver vidare att de ser 

vikten av att passa in som viktigare och tänker mer på arbetsuppgiften och lägger inte så stor 

vikt vid övergripande mål som nyanställd. Cheferna beskriver att samtliga nyanställda i 
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myndigheten har fått gå en introduktionskurs på huvudkontoret under ett par dagar. Där får 

de bl.a. komma i kontakt med myndighetens värdeord och de får en presentation av alla 

avdelningar inom organisationen. De får även en presentation av personalavdelningen om att 

vara anställd i myndigheten. Detta beskriver cheferna är en del i att vara anställd på en statlig 

myndighet. Chefen Bosse belyser vikten av detta introduktionspaket enligt följande:  

Bosse: Men jag tror att vissa bitar måste man få. Alltså vissa bitar är ju egentligen ren formalia. 

Det här behöver du veta för att jobba här. Sen är det den bästa av alla världar.. sen är man ju 

inne på det här med kultur. Det får du inte förens du hamnar där. Men jag tror att man måste ge 

dom ramen att det är det här som förväntas av dig för att framförallt hos mig får jag in väldigt 

många nya, de har aldrig jobbat i en myndighet. De är rätt unga många av dom framförallt i 

[staden]. De har ingen aning om vad som förväntas av dem och vad det innebär med 

myndighetsutövning. Så de behöver liksom vad ska man säga. Det grundläggande paketet. Sen 

tror jag man skulle fånga upp de mer i dialogen i början. Att inte bara sätta in de i produktionen. 

Att man har planerade återträffar och lyfter ur dem och liksom vad ser ni för något vad händer. 

Reflektera över kulturen. För det sker ju inte. 

Introduktionsdagarna fungerar som en referensram för de nyanställda. De får de övergripande 

delarna för att kunna agera som en myndighetsutövare. Bosse anser dock att medarbetarna 

borde följas upp mer i början. Medarbetarna upplever introduktionskursen som positiv då de 

får ett sammanhang och en helhetsbild över den stora myndigheten, samt får träffa deras nya 

kollegor. 

 

5.2.2 Analys  

Cheferna tycker det är viktigt att ha värderingar i åtanke vid rekryteringen för att personen 

ska passa in i rollen som myndighetsutövare. De antyder även att det är viktigt för de 

anställda att gå på introduktionen, vilket medarbetarna också har en positiv inställning till. 

Schein (2010) menar att kulturen inte bara är något externt utan något som finns inom varje 

medarbetare i organisationen, vilket gör introduktionen viktig för att organisationskulturen 

ska kunna leva vidare. De nyanställda ges verktyg för att individuellt återskapa och 

implementera kulturen i organisationen. Genom att nyanställda går en introduktion där bl.a. 

värdeorden tas upp, skapas det en gemensam grund för de anställda och en helhetssyn av 

myndigheten. Enligt Schein (2010) kan detta ses som ett sätt att förstå organisationskulturen 

bättre och gör att de nyanställda kan identifiera sin nya roll i organisationen på ett tydligare 

och bättre sätt vilket leder till en ökad förståelse av arbetet och tillhörighet inom 

organisationen. Det sker en socialiseringsprocess utav de nyanställda.  

Vi ser däremot att det till viss del anses vara bristfälligt då chefen Bosse förklarar att de inte 

följer upp introduktionen på ett optimalt sätt. Genom att organisationen inte fångar upp 

medarbetarna efter introduktionen och reflekterar över intrycken från introduktionsdagarna 

kan effekten av introduktionen minska och öppna upp möjligheter till andra tolkningar. 

Samtidigt har cheferna haft i åtanke redan vid rekrytering att anställa personer som passar in i 

myndigheten. Enligt Schein (2010) är det ofta en omedveten process bland cheferna att nya 

anställda väljs in i organisationen utifrån vem som passar in i organisationen. Om de har 

likvärdiga värderingar, skapar dessa en viss förutsägbarhet i handlingssättet hos de anställda i 

organisationen. Enligt cheferna i myndigheten väljer de in de som passar i organisationen för 
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att skapa en förutsägbarhet. Vår tolkning är att det i detta fall är en medveten process till 

skillnad från Schein (2010) som menar att det ofta är omedvetet.  

 

5.2.3 Vikten av daglig kommunikation  

Cheferna har olika sätt att kommunicera med sina medarbetare och hur denna kommunikation 

ser ut skiljer sig till viss del cheferna emellan. Gemensamt för cheferna är att de 

kommunicerar mycket genom mail samt genom myndighetens gemensamma internweb. De 

har även regelbundna möten både i grupp och individuellt under året, där de pratar om arbetet 

men även lyfter personliga frågor. Medarbetarna upplever den dagliga kommunikationen på 

motsvarande sätt. Samtliga chefer betonar vikten av den muntliga kommunikationen och det 

var dialogen som var central, vilket också medarbetarna framhåller. En av medarbetarna 

betonar även att hon prioriterar och tar åt sig mer av kommunikationen från sin närmaste 

chef, än från generaldirektören. Beroende på hur nära cheferna sitter med sina medarbetare så 

skiljer det sig i hur ofta de ser sina medarbetare. Att vara långt ifrån sina medarbetare kan ses 

som problematiskt av både chefer och medarbetare, då respondenterna ser muntlig 

kommunikation som viktig men som hindras av att cheferna inte träffar medarbetarna varje 

dag. Medarbetare Karin belyser vikten av dialog enligt följande citat, när vi frågar henne om 

vilken kommunikationskanal hon anser är viktigast:  

Karin: Linkmöte eller dialog öppet mellan. Mail kan ju bli väldigt mycket stora 

missuppfattningar om det är flera som är inblandade. Alla tolkar ju sin egen information på 

annorlunda sätt. Så det tycker jag det är linkmöten eller öppen dialog då. 

Karin menar att dialog är viktigt i kommunikationen med sina chefer då detta kan bidra till ett 

snabbare samförstånd.  

 

5.2.4 Analys   

Cheferna ser den dagliga dialogen som en väldigt viktig kommunikationskanal vilket också 

medarbetarna upplever. Habermas (1996) förklarar denna typ av kommunikation utifrån en 

handlingsteori som skapar möjligheter för att uppnå önskvärt resultat. Detta kan kopplas till 

den föredragna muntliga interaktionen framför mailkonversation. Genom att medarbetare och 

chefer använder sig av muntlig interaktion kan de påverka situationen på ett lättare sätt 

genom att använda sig av inlärda handlingsmekanismer än om de enbart skulle kommunicera 

genom envägskommunikation som bl.a. mail. Användningen av mail kan göra att det tar 

längre tid att komma fram till ett samförstånd mellan de inblandade parterna.  

Det finns en tendens i organisationen att de anställda föredrar ett kommunikationssätt med 

dialog mellan chefer och medarbetare där det blir lättare och tydligare att nå samförstånd, 

vilket förklaras i Habermas (1996) handlingsteori där aktörens egna inbyggda handlingsplan 

hjälper aktörerna att påverka och nå ett gemensamt samförstånd. Det krävs då en muntlig 

interaktion eftersom aktörerna observerar varandra och kan hitta handlingsmöjligheter i 

situationen.  
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5.2.5 Implementering av organisationskulturen  

Samtliga chefer arbetar mer eller mindre för att implementera organisationskulturen. För att 

implementera organisationskulturen använder cheferna sig av möten. Mötena blir ett verktyg 

för att implementera kulturen i organisationen, både till medarbetare och till underchefer om 

man är en högre chef. Arbetet går genom cheferna som sedan implementerar arbetet hos sina 

respektive sektioner. Chefen Britta beskriver sitt arbete med att implementera 

organisationskulturen genom sektionskontrakt, vilket innebär att sektionen tagit fram ett 

kontrakt som innehåller hur de ska förhålla sig till varandra och vad som är ett accepterat 

beteende inom sektionen. Chefen Bosse implementerar organisationskulturen genom möten 

med sina underchefer och lägger vikt vid dialogen med sina chefer för att säkerställa att de är 

på samma väg. Cheferna beskriver att myndigheten kommer med värdegrundspaket ibland 

där de gör insatser för att arbeta med värdegrunden. En sådan insats kallar de nu-samtal. 

Chefen Bella beskriver att medarbetarna genom nu-samtalen får en medvetenhet och skapar 

delaktighet kring organisationskulturen.  

Bella: Jag tänker så här att någonstans, om det ska bli värt nåt, så ska ju det vara självklart. För 

alla. Att så här ska jag vara. Och då måste man nog någonstans göra ett antal insatser så att det 

här faktiskt sätter sig. Och jag tycker nog att det jobb som vi faktiskt gör nu med nu-samtalen 

och det ändå skapar en medvetenhet hos medarbetarna. För att man får sitta ner under ett antal 

tillfällen, sex tillfällen är det, och faktiskt reflektera runt det här. Och det har gått till så att vi 

har ja men, det har kunnat vara ett filmklipp vi tittar på teater om filmklipp om, två personer 

som diskuterar någonting. Och sen så ett antal frågeställningar runt det då vi suttit i smågrupper 

och pratat om det. Vad gjorde dom rätt eller fel eller. 

Cheferna framhåller således att arbetet med att implementera organisationskulturen är ett 

återkommande arbete genom möten och olika insatser. Hur väl detta är förankrat hos 

medarbetarna råder delade meningar om. Medarbetarna Karin och Kerstin anser att det läggs 

mer vikt vid mål och värderingar i sin specifika arbetsgrupp eller sektion. Sektionerna 

använder sig av sektionskontrakt där de gemensamt har fått diskutera fram vad som anses 

vara viktigast för dem inom sektionen. Det kan röra sig om förhållningsregler som hur de ska 

vara mot varandra inom sektionen. Medarbetare Kerstin beskriver kommunikationen av 

värdegrunden från cheferna i följande citat:  

 Kerstin: Vi pratar väldigt mycket om sektionskontakt och vi har ju satt upp det t.om på väggen 

för att det ska vara tydligt för alla rent konkret så här. Och sen så har vi lite övningar ibland på 

sektionsmötena. Lite teambuildande övningar. Och sen så har vi även något som kallas nu- 

samtal. Och där lyfter man det här med värderingar. […] Senast fick vi se exempel på en film. 

Hur en medarbetare blev, inte utstött, men behandlades lite illa, och sen fick man tala om det 

efteråt. Så att cheferna tar ju tillfällena och bokar in de här nu-samtalen t.ex. Och sen är det lite 

små bikupor då och då. Och sen kommer medarbetarna själva in på det. Och det är ju för att 

cheferna lyft det. Och så får man spinna vidare lite. 

Som vi nämnt tidigare upplever medarbetare Kajsa däremot att värdeorden är tydliga på 

högre nivå, men att det kan konkretiseras mer till det dagliga arbetet man utför. Hon tar upp 

problematiken kring implementeringen av organisationskulturen i följande citat.         

Kajsa: […] Vi pratade ju om det nu när vi håller på med det arbetet vi håller på med och vi har 

ju de på våra muggar och vi har de på intranätet, så man ser de ju om man säger så. Men man 

skulle ju ännu tydligare visa nu ska vi skriva den här dokumentationen och då måste vi tänka att 
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vi ska vara tydliga och begripliga. Man skulle kunna implementera det lite bättre. Att man 

konkretiserar de vad menar vi med dessa värdeord och hur ska vi jobba med det rent praktiskt. 

Vi har dessa värdeord men hur ska vi använda med i vår vardag? För att implementera det.  

Kajsa menar att värdeorden inte är så tydligt konkretiserade till det dagliga arbetet och menar 

att det blir svårt arbeta utifrån. Hon vill få tillgång till mer konkreta sätt att kunna arbeta med 

dessa värdeord. Cheferna arbetar med att implementera organisationskulturen genom 

regelbundna aktiviteter men det vi ser är att det inte når hela vägen ner alla gånger. Det blir 

inte alltid begripligt för medarbetarna hur de ska använda värdeorden i sitt arbete. Cheferna 

är samtidigt medvetna om detta då de upprepade gånger nämner att kommunikationen av 

organisationskulturen är en svår uppgift. Chefen Bella påpekar vidare att hennes nuvarande 

avdelningsdirektör lägger stort fokus på produktion, vilket påverkar vad som prioriteras på 

avdelningen.  

Bella: På min förra avdelning så hade vi en avdelningsdirektör som tyckte att det var väldigt 

viktigt med ledarskap och medarbetarskap. Nu i den organisation där jag är nu då har vi en 

avdelningsdirektör som tycker det är väldigt väldigt viktigt med leveranser. Och då blir det ett 

annat fokus. Jag är nog egentligen en person som hellre jobbar i ett klimat där det handlar om 

ledarskap och medarbetarskap och eget ansvar. Och jag säger inte att min nuvarande 

avdelningsdirektör inte tycker att det är viktigt men han tycker att det är sekundärt. Vilket blir 

en ganska tydlig signal utåt, tycker jag. Så jag skulle vilja vrida lite på honom. Det är möjligen 

det. Att få lite annat fokus. För jag tror att leveransen kommer automatiskt om man har ett annat 

klimat.  

Bella beskriver hur fokus hos avdelningsdirektören kan påverka vad avdelningen prioriterar, 

vilket skapar det klimat som finns inom avdelningen. I detta fall är fokus på produktionen 

primärt, vilket gör att medarbetarskapet får ett sekundärt fokus. Detta bidrar till det klimat 

som råder. Bella framhåller att hon gärna ser mer fokus på medarbetarskap, då det i sin tur 

gynnar produktionen.  

 

5.2.6 Analys 

Enligt Schein (2010) är ledaren viktig för organisationskulturen, för att det är från ledaren 

som gemensamma värderingar, mål, visioner och normer uttrycks ifrån. Hur 

organisationskulturen ser ut och upplevs är ofta ett resultat av det som ledaren implementerat 

i organisationen. I denna myndighet förmedlas organisationskulturen uppifrån och influerar 

cheferna, som i sin tur implementerar det hos medarbetarna. Genom Bellas citat synliggörs 

förståelsen av att ledaren sätter prägeln på kulturen och vilket fokus myndigheten har, 

påverkas uppifrån. Detta påverkar i sin tur vilken prioritet värdegrundspaketet får.  

Cheferna arbetar mer eller mindre genom möten och andra aktiviteter med att upprätthålla det 

som organisationen står för och det som således formar organisationskulturen. Samtliga 

chefer är överens om att de kan bli bättre på detta och att det är svårt att få in i det dagliga 

arbetet. Hur förankrat detta blir i organisationen verkar den regelbundna kommunikationen 

från cheferna vara en avgörande faktor för. Organisationen har en gemensam värdegrund på 

ett övergripande plan. Detta bildar en referensram i organisationen. Det kan gynna 

kommunikationen som enligt Habermas (1996) kan förklaras som ett samförstånd genom 
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kommunikativ handling. Men eftersom det inte når hela vägen ner och att det finns osäkerhet 

bland medarbetarna så kan det ses som att samförståndet är bristfälligt.  

Sektionskontrakten och nu-samtalen ses som positivt för arbetet då det skapar en större 

förståelse och begriplighet för sitt dagliga arbete, vilket inverkar positivt på medarbetarnas 

upplevelse av sammanhang. Detta kan kopplas till Antonovsky (2005), då han menar att 

människor mår bra av och behöver en känsla av begriplighet för att känna att man kan hantera 

olika situationer. Vår tolkning av detta är att kommunikation från chefen och känslan av 

meningsfullhet för medarbetare, hör i allra högsta grad ihop. 

 

5.3 Kommunikationens effekter på organisationskulturen  

5.3.1 Betydelsen av chefernas kommunikation              

Samtliga chefer anser att relationen till sina medarbetare är bra. Chefen Bella är relativt ny i 

sin chefsposition vilket gör att hon och hennes medarbetare inte känner varandra så bra men 

detta är något de arbetar med. Chefen Bosse har en geografisk spridning på sina medarbetare 

vilket gör att det finns en gräns för hur nära han kan komma sina medarbetare, men Bosse 

anser att relationen ändå är bra. Chefen Britta menar att relationen till sina medarbetare 

bygger på förtroende och tillit. Medarbetarna anser att deras relation till sin chef är väldigt 

bra. Respondenterna beskriver att dialogen är central. Medarbetare Kerstin belyser detta 

enligt följande citat: 

Kerstin: Å underbar. Jag har ju bytt tjänst några gånger på myndigheten och vet vad en bra chef 

är och vet vad en mindre bra chef är. Men där jag är just nu, jag är jättenöjd med relationen. Det 

är en väldigt öppen relation. Och dialog. Dialogen är jättebra. Man får veta saker. Vissa chefer 

har ju en tendens att inte berätta någonting eller bara vissa saker. Men här får vi alltid veta 

bakgrunden till beslutet. Varför det är som det är. Även om det inte är så positivt och man inte 

blir så jätteglad för. Men jag är jättenöjd med relationen.  

Cheferna upplever att i sin roll som ledare är det viktigt att synliggöra sina medarbetare och 

det arbete de utför. Vidare är feedback en viktig faktor för att stärka motivationen, som i sin 

tur ger effekt på medarbetarnas känsla för arbetet. Chefen Britta beskriver att feedback kan 

liknas vid en gåva till en medarbetare. En nära kontakt är att föredra och en chef som ser sina 

medarbetare och gör medarbetarnas arbetssituation bättre och roligare ses som viktigt. Chefen 

Bosse menar att det är viktigt att framhålla att det arbete cheferna utför, ger effekter hos 

medarbetarna. Han liknar chefernas arbete som att de rullar ut en röd matta som visar vägen 

för medarbetarna. För cheferna är det viktigt att sträva efter ett öppet klimat med högt i tak. 

Chefen Bella belyser sin ledarskapsroll enligt följande citat: 

Bella: Det jag tycker är viktigt är med feedback. Problemet för mig är ju att i och med att det 

inte är jag som leder och fördelar det dagliga jobbet så är det inte jag heller som ser vad dom 

gör. Utan då måste jag någonstans få det till livs någon annanstans ifrån. Och det försöker jag 

ha avstämningar med förvaltningsledare och projektledare med jämna mellanrum. Och sen så 

har jag ju avstämningar med medarbetarna var tredje vecka där faktiskt, ja men det handlar om 

att ge feedback på jobbet och faktiskt reflektera över det som har varit gjort och det som gått bra 

och det som gått mindre bra. Så det är ett sätt att motivera, att jag faktiskt jag ser dig, jag ser vad 

du har gjort, och jag tycker att det du gör är bra. Och sen så någonstans också belöna, lyfta fram 
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goda exempel. Och det försöker jag göra både individuellt men också kanske på våra 

sektionsmöten. 

Bella belyser att det inte är hon som sektionschef som leder och fördelar arbetet vilket gör att 

det inte är hon som ser deras dagliga arbetsprestationer. Bella framhåller som vi nämnt 

tidigare att hon är ny som chef, så hon har inte hunnit komma dit hon vill med medarbetarna 

än. Det framgår att återkopplingen är central för cheferna samt att synliggöra medarbetarna så 

att medarbetarna känner att de gör ett meningsfullt arbete. Bella lyfter även vikten av chefer 

och ledare på olika nivåer. Hon menar att förvaltningsledarna och projektledarna utgör en 

viktig del av att kommunicera ut organisationskulturen. Medarbetare Karin och Kerstin 

upplever att deras chefer bidrar till ett motiverat arbete där de använder sig av kontinuerlig 

feedback till medarbetarna. Detta är positivt och motiverande för medarbetarna. De känner att 

ledaren finns närvarande och syns på arbetsplatsen vilket är viktigt för att de ska känna en 

betydelse för arbetet. Det har skapats ett öppet arbetsklimat som tillåter att de anställda säger 

vad de tycker och tänker. Medarbetare Kajsa upplever däremot att feedbacken inte är så bra 

då cheferna inte är involverade i den dagliga verksamheten eller produktionen. Detta 

upplever hon som negativt då feedbacken inte känns genuin eller riktig eftersom de inte vet 

hur det har gått i hennes dagliga arbete. Feedbacken upplevs inte komma regelbundet då det 

ofta innebär att Kajsa själv får berätta för chefen hur det går för att få feedback. Hon anser att 

cheferna inte alltid arbetar kontinuerligt med återkoppling av arbetsprestationen, vilket 

belyses enligt följande citat:     

Kajsa: Det finns inte alltid så mycket feedback. De måste man nästan säga själv vad man har 

gjort bra. Det är inte så lätt att ge konstruktiv kritik till medarbetarna om man inte vet vad de 

jobbar med eller vad de presterat. Då ska de ha hört det någon annanstans ifrån. Men att vi som 

team har jobbat bra, de vet ju att vi jobbar med det här det tyckte vi att ni gjorde bra. Vi får ju 

feedback inför våra lönesamtal en gång om året. Då får man ju respons men det är mer 

generellt. Så det är inte så mycket löpande. Då får man mer tala om själv om man gjort något 

bra.  

Eftersom Kajsa har vissa chefer som endast har ett personalansvar och inte är insatta i den 

dagliga driften upplever hon att hon inte får en genuin feedback på det hon har presterat. Det 

är något som hon själv får ta upp och belysa vilket hon ser som negativt och problematiskt för 

den egna motivationen.  

 

5.3.2 Analys  

Relationen mellan cheferna och medarbetarna kan underlätta den kommunikation som flödar 

i organisationen. Då chefen Bella beskriver sin relation med sina medarbetare som ny förstår 

vi det som att den inte är så etablerad. Detta ser vi som att det kan medföra att de 

gemensamma tolkningar som görs för att skapa ett samförstånd vid en social integration, inte 

är etablerat (Habermas 1996). Det kan bidra till att det kan ta längre tid att uppnå ett 

samförstånd mellan henne och sina medarbetare då de inte har arbetat ihop så länge. Hur 

relationen ser ut kan vara avgörande för hur framgångsrik kommunikationen i organisationen 

är. Det ses som önskvärt av samtliga medarbetare att ha en chef som synliggör de anställda 

och ger återkoppling på medarbetarnas arbete samt använder sig av en öppen kommunikation 
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genom dialog. Liknande ledarstil kan ses i Bass (2006) som menar att en transformell 

ledarstil får mer engagerade medarbetare till skillnad från en ledare som fokuserar på 

belöning och bestraffning.  

Det är inte bara kommunikationen i sig som är viktig utan även innehållet i 

kommunikationen. Genom att medarbetarna vet bakgrunderna till beslutsfattande får 

medarbetarna en djupare förståelse för arbetet. Medarbetare Kerstin framhåller att hon 

uppskattar sin chefs sätt att leda. Hon uppskattar att hennes chef informerar om vilka 

anledningar som ligger till grund för beslutsfattande i organisationen. Att cheferna har en 

öppenhet till att berätta bakgrunden till besluten menar Schein (2010) har en positiv inverkan 

på kulturen. På vilket sätt besluten tas och vilka rutiner och processer som finns i det dagliga 

arbetet formar de anställdas antaganden vilket bidrar till kulturen.  

Medarbetare Kajsa framhåller behovet av att få genuin feedback och även här säger det något 

om vikten av innehållet i kommunikationen och inte enbart mängden av kommunikation. Det 

upplevs därmed viktigt för medarbetarna med en meningsfull kommunikation. Detta kan 

kopplas till Antonovsky (2005) som menar att det är viktigt för människor att känna 

meningsfullhet. Det gör att det de känner mening med, är värt att investera energi i. Vi förstår 

det som att om medarbetarna känner mening med sitt arbete kan det utifrån detta bidra till att 

de lägger ner mer energi i arbetet, vilket kan bidra till organisationskulturen.    

Som vi förstår det så räcker det inte att bara kommunicera rutinmässigt utan stor vikt ligger 

vid vad som kommuniceras. Den transformella ledarskapsstilen (Bass 2006) anses således ge 

en positiv inverkan i organisationen. Samtliga chefer strävar efter att vara en sådan chef men 

det är samtidigt väldigt krävande. Som vi nämnt tidigare har chefen Bosse medarbetare som 

är vana vid att bli detaljstyrda och även chefen Britta har sådana medarbetare i sin sektion. 

Det gör det väldigt svårt att få effekt av ett transformellt ledarskap. Bosse framhåller även att 

man måste kunna ha en balans i relationen mellan chef och medarbetare. Att vara ett stöd 

samtidigt som man måste vara hård när det behövs. Detta kan bli problematiskt om chefer har 

en för nära relation med sina medarbetare. Men det vi ser är att en ledarskapsstil som är likt 

den transformella ledarstilen uppmuntrar kommunikationen mellan chefer och medarbetare. 

Den ger ett viktigt bidrag till det kommunikativa arbetet med att upprätthålla 

organisationskulturen.  

Slutligen ser vi att medarbetarna uppskattar att deras chef har ett öppet klimat och att det 

finns tendenser till en problematik kring att de chefer som ska vara den person som sätter 

lönerna och utvärderar medarbetarnas arbete sitter för högt upp i organisationen. 

Kommunikationen blir inte meningsfull. Här ser vi att chefens kommunikation har en effekt 

på medarbetarnas upplevelse utav organisationskulturen. Det är chefen som uppmuntrar och 

värdesätter ett visst förhållningssätt vilket Schein (2010) menar förstärker den kultur som 

finns i organisationen. 
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5.4 Förhållningssätt till strukturen  

Myndigheten är en väldigt stor organisation och den består av väldigt många avdelningar. 

Strukturen påverkar kommunikationsmöjligheterna i myndigheten då det finns ett komplext 

nät av vägar där kommunikationen flödar. Detta ställer krav på chefer och gör 

kommunikationen viktig. Detta beskriver chefen Britta i följande citat.     

Britta: […] Ledaren är en del av de viktiga vi är ju närmast medarbetarna och oftast vi som 

sitter på all information. Man måste kunna bjuda på ganska mycket för att få delaktighet. 

Närmaste chefen är en viktig del i de hela. Med det kan ju vara så att den chefen inte heller fått 

någon information, då har den inget att förmedla och informera, de vet ju inte heller hela vägen 

vart vi ska. Det gäller att det kommer hela vägen uppifrån. Stannar något på vägen blir det ju 

problem och det är ju personrelaterat. Det finns skillnader hur vi jobbar. Men man kan ju höra i 

organisationen vilka medarbetare som känner sig delaktiga och det har ja bara att göra med 

kommunikation och information ner. Så det gäller att det fungerar hela vägen ner.  

Då myndigheten är stor finns det en tendens till en struktur som inte möjliggör att en högre 

chef har direkt översikt på produktion i arbetsgrupperna. Fokus läggs på mellanchefernas 

kommunikation till arbetsgrupperna. Förutsättningen är att dessa mellanchefer har all 

information de behöver, vilket enligt citatet ovan belyser. Den struktur som myndigheten har 

kan vara ett hinder för kommunikationen av organisationskulturen. Om informationen och 

kommunikationen inte kommuniceras på rätt sätt kan det fastna på vägen ner i 

organisationen. Chefen Bella beskriver nedan att det finns likheter i styrning i stora 

organisationer då dessa har en mer komplex uppbyggnad pga. storleken till skillnad från 

mindre organisationer. Bella belyser detta nedan:  

 

5.4.1 Analys  

Det är viktigt för medarbetarna att känna att det arbete de gör ger effekter på en högre nivå i 

organisationen. Samtidigt är det viktigt för medarbetarna att veta att de uppgifter som 

cheferna arbetar med, kommer göra effekt på medarbetarnas eget arbete. Det måste finnas en 

röd tråd genom myndigheten så att kommunikationen har en given väg att flöda för att det 

inte ska missuppfattas eller fastna på vägen. I och med att myndigheten består av många led 

så finns många tillfällen för kommunikationen att fastna eller missuppfattas. Detta gör att det 

blir otroligt viktigt med ett kommunikativt handlande som uppnår samförstånd (Habermas 

1996).  

Med anledning av att det är en stor myndighet så förstår vi det som att medarbetarna måste få 

ett sammanhang så att de känner att trots en stor organisation så är deras arbete begripligt och 

meningsfullt (jfr Antonovsky 2005). Antonovsky (2005) menar att en människa mår bra av 

att känna begriplighet och genom att göra något meningsfullt ökar lusten för att lägga ner tid 

på det. Strukturen blir grunden för de förutsättningar som finns för att kommunicera och fatta 

beslut i organisationen som Schein (2010) beskriver som en bidragande mekanism för att 

skapa organisationskulturen. Som vi sett så har strukturen i denna myndighet ändrats till att 
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bli mer effektiviserad samt att ledarskapet är mindre detaljstyrt och mer inriktat på relationer 

och denna förändring i struktur har resulterat i att organisationskulturen förändrats.  
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6. Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka betydelsen av chefers kommunikation av 

organisationskulturen i en myndighet. Vidare undersökte vi hur chefer arbetar kommunikativt 

med organisationskulturen samt hur medarbetare ser på chefers kommunikativa arbete. 

Nedan svarar vi på våra frågeställningar var för sig.  

  

6.1 Hur ser organisationskulturen ut i en myndighet?  

Studien visar att myndigheten är utformad efter tre värdeord, begripliga, pålitliga och 

engagerade. Dessa värdeord utgör en ram för myndigheten och sätter prägel på kulturen. 

Värdeorden fungerar som ett verktyg för att nå de mål som finns inom de olika sektionerna, 

vilket skapar och reglerar ett förhållningssätt. De anställda ska vara begripliga, engagerade 

och pålitliga i det sätt de arbetar på och det är så myndigheten vill att medborgarna ska 

uppfatta dem. Genom dessa värdeord skapas en gemensam värdegrund i myndigheten vilket 

skapar den kultur som finns. Slutsatsen vi kan dra är att organisationskulturen skapar en ram 

för hur de ska vara som myndighetsutövare. Det finns en tydlig förväntning på hur de ska 

förhålla sig. Det vi således kan konstatera är att det finns en väl uttalad grund genom dessa tre 

värdeord och att det är viktigt för medarbetarna eftersom det bidrar med en förståelse för 

arbetet.  

 

6.2 Hur arbetar chefer kommunikativt med organisationskulturen i en 

myndighet? 

Studien visar att värderingar spelar roll vid rekryteringen av nya medarbetare och cheferna 

anställer personer som kan tänkas passa in i myndigheten. Redan här börjar cheferna tänka på 

vem som kan passa in organisationskulturen. Implementeringen sker då värdeorden står 

nedskrivna i introduktionsmaterialet som de får vid rekryteringen. Vidare anordnar 

myndigheten introduktionsdagar för nyanställda ett par gånger om året. Cheferna skickar sina 

medarbetare på denna introduktion och under dessa dagar introduceras de nyanställda i bl.a. 

den organisationskultur som råder. Vi kan konstatera att genom att de skickar samtliga 

medarbetare på denna introduktion ser cheferna det som viktigt att de nyanställda 

implementeras in i organisationskulturen redan från början.  

Det kan även fastställas att implementeringen sker kontinuerligt genom sektionskontrakt, 

värdegrundspaket samt regelbundna möten. Värdeorden står även nedskrivna i 

kaffekopparna, vilket gör att de ständigt blir påminda om dem. Detta hjälper cheferna att 

implementera värdeorden. Vidare arbetar chefer för att skapa ett öppet klimat vilket blir en 

del av organisationskulturen.  

 

6.3 Hur ser medarbetare på chefers kommunikativa arbete med 

organisationskulturen i en myndighet? 

Det kan konstateras att medarbetarna tycker att det finns en kontinuitet i hur cheferna 

kommunicerar organisationskulturen. Medarbetarna ser introduktionen som viktig. De ser 
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positivt på sektionskontrakten då det har haft direkt bidragande effekt på medarbetarna 

genom att det blivit ett dokument de arbetar utifrån. Även värdegrundspaketet upplever 

medarbetarna som positivt för att de under dessa samtal får chans att ventilera och diskutera 

förhållningssätt. Vi kan slå fast att chefernas kontinuerliga arbete med implementeringen av 

organisationskulturen har bidragit till att samtliga respondenter ser värdeorden som självklara 

och är medvetna om myndighetens organisationskultur. Vi har dessutom kommit fram till att 

organisationskulturen styr mycket och är en viktig aspekt för organisationen. 

Det råder dock något delade meningar om hur väl värdeorden är förankrade i det dagliga 

arbetet. Hur väl detta är implementerat påverkas mycket av hur relationen är mellan 

medarbetarna och cheferna. Vi kan se att det blir lättare att nå ett samförstånd om det finns en 

nära relation, tillit och ett öppet klimat. Vidare kan vi konstatera att medarbetarna strävar 

efter att värdeorden ska bli begripliga och förståeliga för dem i sitt arbete för att kunna leva 

upp till förväntningarna från myndigheten och sina chefer. Vi kan dessutom konstatera att 

medarbetarna vill ha en kontinuitet kring implementeringen av organisationskulturen, för att 

de ska kunna ta dem till sig och arbeta utifrån värdeorden. 

 

6.4 Hur förhåller sig chefer till strukturen i en myndighet i sitt arbete med 

organisationskulturen?  

Strukturen har betydelse för kommunikationsmöjligheterna. Myndighetens storlek gör att det 

finns ett komplext nät av vägar för kommunikationen att flöda. Myndigheten hanterar detta 

genom att ha mellanchefer på olika nivåer. På så sätt implementeras organisationskulturen 

genom flera olika nivåer. Eftersom myndigheten är en stor organisation försvårar strukturen 

arbetet med implementeringen då det finns många tillfällen för kommunikationen att fastna. 

Genom att myndigheten är stor är det även viktigt för medarbetarna att få ett sammanhang.  
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7. Avslutande diskussion och reflektioner   

Studien visar att kommunikationen är central för implementeringen av organisationskulturen 

likt vad Simonsson (2002) menar i sin avhandling, men vårt resultat visar en komplexitet 

kring detta. Det är ett flertal faktorer som spelar roll och det är ibland svårt att styra olika 

människor till en gemensam förståelse. För att skapa en gemensam tolkning av värdeorden så 

att det inte bildas grupper med skilda tolkningar likt den tidigare forskningen på 

Polismyndigheten (Jermier m.fl. 1991), är det viktigt att kontinuerligt arbeta med dessa 

värdeord. Genom implementeringen av värdeorden bildas ett gemensamt förhållningssätt i 

organisationen.    

Det är däremot svårt att veta vem av cheferna som har den avgörande rollen för 

implementeringen. Vi har sett att ledarna på golvet har stor inverkan och har en mer 

betydande roll än vad vi trott. De jobbar tillsammans på golvet med medarbetarna och kan 

direkt påverka, medan sektions- eller enhetschefer inte träffar medarbetarna varje dag. Dessa 

har dock en viktig roll i att sätta prägeln på kulturen, lika väl som avdelningsdirektören och 

generaldirektören har denna roll. Dessutom är det svårt för de högre cheferna att ha en daglig 

kommunikation och inverkan på medarbetarna, men dessa har en viktig uppgift i att vara 

tydliga med att sätta tonen för hur de vill att organisationskulturen ska vara. Med anledning 

av detta blir det mycket viktigt med mellanchefer på flera nivåer för att implementera 

kulturen från flera nivåer. Vi har sett att det är viktigt för myndigheten att upprätthålla 

organisationskulturen, då det inverkar positivt på medarbetarnas arbetstillfredsställelse vilket 

ger effekt på medarbetarnas arbetsprestation.  

Vidare antyder Garmendia (2004) att en stark kultur inverkar positivt på organisationens 

framgång, men resultatet visar även att det kan vara positivt med en svag kultur då den är mer 

föränderlig. Utifrån vår studie kan vi konstatera att det är positivt med en genomsyrad 

organisationskultur, i den bemärkelsen att det motiverar de anställda och skapar delaktighet 

till de annars så enformiga uppgifterna i myndigheten. Däremot så är det inte en stark kultur 

som styr hela verksamheten i en myndighet, då myndighetens arbetssätt är standardiserat. 

Men just av den anledningen att det är standardiserat och enformigt emellanåt är det viktigt 

för de anställda att känna att de gör ett meningsfullt arbete, är en del av en gemenskap och 

har chefer som ser dem och därför behövs en genomsyrad organisationskultur.   

 I likhet med Linjuan (2014) samt Shiva & Suar (2012) så visar även vårt resultat att ledaren 

är viktig för implementeringen av organisationskulturen. Vi har sett att det är viktigt för 

medarbetarna att det finns ett syfte med arbetet, en förståelse samt att det är viktigt att få 

feedback för att känna att det man gör betyder något. Här har cheferna en viktig roll i att göra 

arbetet begripligt och meningsfullt för medarbetarna. Vidare antyder Sobo & Sadler (2002) 

att medarbetarna upplever det positivt att få vara delaktiga och ha en insyn i chefernas arbete. 

Detta har vi i vår studie hittat liknande tendenser av då det upplevdes positivt att cheferna 

arbetade nära medarbetarna.      

  

Slutligen har studien visat intressanta aspekter av organisationskultur och gett en bild av hur 

kommunikationen fungerar och används inom en stor organisation. Nu har vi studerat en 

myndighet där sex respondenter representerade tre avdelningar. Studien har skapat en inblick 

i organisationen vilket resulterat i ett ökat intresse för myndigheten. Det hade varit intressant 

att vidare studera myndigheten under en längre tid för att komma närmare in på djupet, samt 
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ha ett större urval för att få en större bild av organisationen. Eftersom det är svårt att studera 

organisationskultur enbart genom intervjuer skulle det vara intressant att observera 

myndigheten en längre tid för att själva uppleva kulturen som råder och hur chefer arbetar 

med implementeringen av den. På detta vis skulle vi kunnat komma åt de olika nivåerna av 

kultur och få en bredare syn.   
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE CHEFER  

Inledning: Syftar till att få en bild av personen som ledare samt vilken erfarenhet personen 

har. 

Antal år på den befintliga arbetsplatsen:  

Antal år i ledande ställning på den befintliga arbetsplatsen?  

Tidigare erfarenhet av chefsposition/ledande ställning?  

Hur skulle du beskriva din relation till dina medarbetare?  

Allmänna uppfattningar och attityder: Syftar till att få reda på hur väl insatta de är i 

begreppet organisationskultur samt vad de har för attityd kring det. 

1. Hur skulle du beskriva begreppet organisationskultur? 

 

2. Hur ser du generellt på kulturer i organisationer? 

Allmänna upplevelser: Syftar till att få reda på deras egna upplevelser 

3. Vad har ni för mål och visioner i organisationen? 

* Hur upplever du era mål och visioner? 

* Ser du dem som starkt förankrade i organisationen? 

* Hur kom du i kontakt med organisationens mål och visioner som nyanställd? 

4. Beskriv om och i så fall vilka gemensamma värderingar som du anser att ni har i 

organisationen? 

* Hur upplever du dessa värderingar? 

* Ser du dem som starkt förankrade i organisationen? 

* Hur kom du i kontakt med organisationens värderingar som nyanställd? 

Det kommunikativa arbetet med att upprätthålla kulturen: Syftar till att få reda på hur 

de kommunicerar detta till medarbetarna. 

5. Arbetar du för att förmedla organisationens värderingar, visioner och mål till era 

medarbetare? 

 

6. Hur arbetar du för att förmedla organisationens värderingar, visioner och mål till era 

medarbetare? 

 

7. Hur kommunicerar du med dina medarbetare under ditt dagliga arbete? (Intranät? Mail? 

Möten? APT?) Vad använder du dig mest utav? 

* Hur går du tillväga för att försäkra dig om att medarbetarna fått ta del av informationen? 

* Hur sker en eventuell återkoppling med medarbetarna? 



 

 

8. Vilken betydelse lägger du på mål, visioner och värderingar vid rekrytering av nya 

medarbetare? 

* Beskriv med ett exempel. 

9. Hur gör du för att få medarbetarna att bli delaktiga i organisationskulturen? 

* Beskriv med ett exempel. 

10. Hur upprätthåller du era mål, visioner och värderingar i organisationen? 

* Hur gör du för att få in det i det dagliga arbetet för att integrera det i organisationen? 

* Några specifika “aktiviteter” för detta? 

* Kan du ge ett konkret exempel på detta? 

11. Hur tycker du det dagliga kommunikativa arbetet med att upprätthålla 

organisationskulturen fungerar i organisationen? 

* Hur skulle du eventuellt kunna förbättra detta? 

12. Hur jobbar du för att motivera dina medarbetare? 

13. Hur jobbar du för att bidra med ett tillfredsställande arbetsklimat? 

14. Skulle du vilja förändra något i organisationen i stort eller i organisationskulturen? 

15. Hur mycket påverkas ni av att ni är en myndighet och styrs av politiska och statliga 

faktorer och bestämmelser? 

* I så fall, vad är det som påverkas? 

16. Vad ser du för möjligheter/hinder i ditt arbete med att vara en myndighet, till skillnad från 

privat sektor? 

17. Hur ser du på betydelsen av kommunikation för en kultur som genomsyrar verksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE MEDARBETARE  

Inledning: Syftar till att få en bild av personen som medarbetare samt vilken erfarenhet 

personen har. 

Antal år i företaget?  

Antal år i den befintliga tjänsten?  

Tidigare erfarenhet av branschen?  

Hur skulle du beskriva din relation till din chef? 

Allmänna uppfattningar och attityder: Syftar till att få reda på hur väl insatta de är i 

begreppet organisationskultur samt vad de har för attityd kring det. 

1. Hur skulle du beskriva begreppet organisationskultur?  

2. Hur ser du generellt på kulturer i organisationer? 

Allmänna upplevelser: Syftar till att få reda på deras egna upplevelser 

3. Är du väl insatt i vilka mål och visioner ni har i organisationen? 

* Hur upplever du organisationens mål och visioner? 

* Ser du dem som starkt förankrade i organisationen? 

* Hur kom du i kontakt med dessa mål och visioner som nyanställd? När? 

4. Är du väl insatt i era gemensamma värderingar i organisationen? 

* Hur upplever du era gemensamma värderingar i organisationen? 

* Ser du dem som starkt förankrade i organisationen? 

* Hur kom du i kontakt med dessa värderingar som nyanställd? När? 

Det kommunikativa arbetet med att upprätthålla kulturen: Syftar till att få reda på hur 

medarbetarna upplever chefernas kommunikation av organisationskulturen.  

5. Hur skulle du säga att organisationens värderingar, mål och visioner förmedlas i 

organisationen?  

6. Hur arbetar dina chefer för att för att sprida organisationens värderingar, visioner och mål 

vidare inom organisationen? Beskriv med ett exempel. 

* Är du aktiv med att sprida det vidare och i så fall hur? 

7. Upplevde du att organisationens mål, värderingar och visioner haft stor betydelse redan vid 

rekryteringen? Beskriv med ett exempel. 

8. Hur kommunicerar dina chefer med dig vanligtvis? 

9. Hur motiverar cheferna dig? 



 

 

10. Hur arbetar dina chefer för att få ett tillfredsställande arbetsklimat? 

11. Vad ser du för möjligheter/hinder i ditt arbete med att arbeta i en myndighet, till skillnad 

från privat sektor? 

Upplevelse av arbetet: Syftar till hur medarbetarna upplever sin delaktighet och motivation 

för arbetet.  

12. Beskriv din upplevelse utav delaktighet i organisationen? 

* Beskriv med ett exempel. 

13. Hur upplever du er sammanhållning i organisationen? 

* Beskriv med ett exempel. 

14. Anser du att chefer bidrar till delaktighet och sammanhållning i organisationen? 

15. Identifierar du dig med ditt arbete och organisationen? 

16. Hur identifierar du dig med ditt arbete? 

* Om nej, skulle något kunna ändra på detta? 

17. Upplever du det som positivt att identifiera sig med arbetet? 

18. Vad betyder ditt nuvarande arbete för dig? 

19. Upplever du ett syfte och en mening med arbetet? 

20. Hur ser du på betydelsen utav kommunikation från cheferna för en kultur som 

genomsyrar verksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


