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Abstract 
 

I det konkurrensutsatta samhälle som vi idag lever i är inte kommunen på samma sätt som tidigare en 

självklar och livstrogen arbetsgivare. I dagens samhälle gäller det att bygga upp en organisation som 

har ett starkt varumärke. Vikten av att bygga ett starkt varumärke är en förutsättning för att kunna 

behålla och attrahera ny arbetskraft.  

 

Studien har genomförts på en kommun i Sverige där vi har undersökt hur kommunen arbetar med 

frågor som arbetsgivarpolicy och värdeord. Med hjälp av teoretiker som Senge och Argyris diskuterar 

vi kommunens vision om att vara en lärande organisation. Storstadskommunen arbetar efter en ny 

arbetsgivarpolicy och en uppsättning värdeord, där kommunen uppmuntrar sina anställda till ett 

kontinuerligt lärande.  

Vi vill med denna studie ta reda på hur arbetsgivarpolicyn påverkar kommunen som organisation samt 

vilken påverkan dessa uppsatta värdeord har på kommunens varumärke. Metoden som vi har använt 

oss av bygger på intervjuer med chefer och textanalys av kommunens styrdokument. Resultatet av 

intervjuerna visar dels på att det finns bristande samverkan mellan verksamheterna inom kommunen 

och dels att chefer inom kommunen har olika uppfattningar om värdeorden. Textanalysens resultat 

visar dock på att kommunen har en god förutsättning för att uppnå visionen om att vara en attraktiv 

och modern arbetsgivare men att implementeringsprocessen är lång och resurskrävande.  

Nyckelord: värdeord, varumärke, Human Resources, offentlig sektor 

 

 

  



 

 

 

 

Förord 

 

Vi vill tacka våra respondenter för den tid som de avsatt för att hjälpa oss med denna c-uppsats. Vi vill 

även tacka vår handledare Gustav Lymer som på ett grundligt och sakligt sätt gett oss goda råd under 

resans gång.   
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1. Inledning 

 

Nya politiska prioriteringar och nedgång i den ekonomiska tillväxten samt en förändring i demografi 

skapar nya förutsättningar för den kommunala sektorn. Den kommunala sektorn står inför stora 

utmaningar, utmaningar som att skapa förutsättningar som gör det möjligt att dela kunskap men också 

att sprida och ta tillvara på den kunskap som redan finns inom organisationen. Utmaningar att inför 

framtiden vara snabba, effektiva, flexibla och anpassningsbara. Samtidigt som behovet finns att 

utveckla kunskap och innovation, eftersom kravet på anpassning och utveckling blir till 

konkurrensfördelar som i sin tur krävs för att överleva. För att få en tydligare bild av detta har vi valt 

att titta närmare på en större kommun i Sverige. En kommun som har en tydlig målbild, kommunen 

ska upplevas som möjligheternas arbetsgivare för såväl nuvarande och kommande medarbetare och 

ledare. Alla som arbetar inom kommunen ska känna motivation, trygghet och arbetsglädje. Kommunen 

är för oss en intressant och potentiell framtida arbetsgivare därför finner vi det extra intressant att titta 

närmare på deras arbetssätt.  Vi vill med denna studie ta reda på hur kommunen arbetar för att vara just 

möjligheternas arbetsgivare och därför tittar vi närmare på kommunens arbetsgivarpolicy som utgår 

ifrån olika värdeord. Allt fler företag och organisationer arbetar idag fram värdegrunder som ska 

genomsyra verksamheten, värdeord som ska bidra till att bygga en gemensam organisationskultur.  

 

 

1.1 Problemformulering 

 

Hur arbetar den utvalda kommunen med frågor som värdegrund och arbetsgivarpolicy? Vi är 

intresserade av att ta reda på hur en stor organisation profilerar sig och arbetar för att vara en attraktiv 

och modern arbetsgivare. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur en större kommun i Sverige arbetar med värdeord och hur 

dessa värdeord påverkar organisationens varumärke. Den kommun som vi har valt att titta närmare på 

är en större kommun i Sverige. Kommunen har sedan ett år tillbaka en övergripande arbetsgivarpolicy 

som ska vägleda chefer och medarbetare till ett bra förhållningssätt i det dagliga arbetet. Målsättningen 

med den nya arbetsgivarpolicyn är att kommunen ska ha en enhetlig arbetsgivarpolitik som ska 

genomsyra hela kommunen samt att kommunen ska uppfattas som en attraktiv och modern 

arbetsgivare. Den nya arbetsgivarpolicyn beskriver vilka förväntningar som ställs på medarbetare och 

chefer och vilar på värdeorden demokrati, likabehandling, rättssäkerhet och medskapande som finns 

beskrivna i kommunens styrdokument.  
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1.3 Frågeställning 

 

 Hur lever organisationen upp till arbetsgivarpolicyns värdeord och hur tolkas värdeorden inom 

organisationen? 

 På vilket sätt förändras organisationens varumärke genom arbetsgivarpolicyns värdeord? 

 

1.4 Bakgrund 

 

Värdeord och organisationskultur är idag populära begrepp som allt fler företag och organisationer 

använder sig av. När vi sökte tidigare forskning fann vi att värdeord omnämns i begränsad omfattning i 

tidigare forskning. När vi undersökte organisationskultur tar den forskning vi hittat till största del sin 

utgångspunkt i Scheins teorier(2004).  Grunden i organisationskulturen ligger oftast i de 

grundläggande antaganden som organisationen bär (Schein, 2004). Dessa antaganden är många gånger 

osynliga, undermedvetna och kan tas förgivet av organisationens medarbetare (Bakka, Fivelsdal, 

Lindkvist, 2006). Enligt Ferguson & Milliman är arbetet med att implementera värdeord är oftast 

omfattande och kostsamt. Men med värdeorden medför även en medvetenhet i organisationen om 

kulturens definition och existens. Ferguson & Milliman (2008) sammanfattar värdeord eller 

kärnvärden så här: 

 

Core values and purpose should be relatively stable and can help define what the 

organization stands for, why it exists, and how it must also respond to changing 

environmental conditions. (Ferguson & Milliman 2008:s.440) 

 

Författarna menar i sammanhanget att ett aktivt värderingsarbete kan hjälpa organisationer att definiera 

vad organisationen står för, varför den finns och hur organisationen ska bemöta konkurrens och nya 

omvärldsutmaningar.   

 

Vi har med hjälp av olika teoretiska utgångspunkter och med empiriska material analyserat 

kommunens sätt att profilera sig som en attraktiv och modern arbetsgivare. Vidare försöker vi med 

hjälp av dessa teorier diskutera hur värdeorden påverkar kommunen som organisation samt vilken 

påverkan värdeorden har på kommunens varumärke. Värdeorden är demokrati, likabehandling, 

rättssäkerhet och medskapande. Vi har genom intervjuer och textanalys av styrdokument undersökt hur 

dessa ledord tolkas och implementeras genom olika led i organisationen.  

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera olika teoretiska utgångspunkter som kommer att användas i 

denna uppsats. Först presenterar vi på ett djupare plan olika typer av lärande organisationer, därefter 

tas flera olika teoretiska utgångspunkter upp som till exemplet organisationsstruktur, Human resource 

(HR) -filosofi, organisationskulturer, Maslows behovspyramid, handlingsutrymme, varumärkesstrategi 

samt generationsväxling.  
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2.1 Lärande organisationer 

 

I kommunens styrdokument står det att kommunen ska vara en flexibel och lärande organisation.  En 

lärande organisation kan enligt Senge (1995) ses som en organisation med människor som hela tiden 

jobbar för att expandera sin kapacitet. Detta för att uppnå de resultat de eftersträvar och där nya sätt att 

tänka uppmuntras. Där den kollektiva strävan är fri och där människor hela tiden lär sig se helheten 

tillsammans. Den kultur som ofta präglar en lärande organisation är en som fokuserar på hur 

lärandeprocesser kan underlättas genom att skapa en kreativ miljö där individer och kollektivet kan 

växa (Senge, 1995).  

 

En lärande kultur enligt Börnfelt (2009) kännetecknas av en öppenhet människor emellan. De som 

befinner sig inom organisationen delar med sig av kunskap och kulturen tillåter medarbetarna inom 

organisationen att göra fel och lära av dessa fel. Den kännetecknas även av en forskande inställning 

där människor ställer öppna frågor och samlar information och analyserar de problem som uppkommer 

på arbetsplatsen. Den är prestigelös och människor har inga problem med att se att andra har bättre 

lösningar på ett gemensamt problem. Alla ansvarar för det egna handlandet och att förändra sina 

handlingsmönster om så behövs. Organisationen är handlingsinriktad, de diskussioner som 

uppkommer är sakliga, personliga intressen och status kommer inte in i diskussionen. Det finns en 

jämlik relation, kommunikation sker utan att position eller status beaktas.  Det finns ett engagemang 

bland medarbetarna inom organisationen för lärande som kommer organisationen till del (Börnfelt, 

2009). Medan människor kan ha kapacitet att lära anser Örtenblad (2009) att verksamheten de befinner 

sig i vara olämpliga för att främja reflektion och engagemang. Det är viktigt att bli medveten om den 

egna rollen i problematiken, att förstå att de som arbetar inom organisationen är en del i ett större 

sammanhang. Genom att se den egna delen och lära oss av vårt handlande kan vi förändra situationen. 

Utan reflektion över vad som gick fel och varför kan en förbättring inte ske (Örtenblad, 2009)..  

 

Vidare menar Örtenblad (2009) att lärande organisationer är ett populärt begrepp men det har även 

riktats viss kritik mot uttrycket. De som är kritiska mot detta menar att organisationer inte kan lära utan 

det är det endast individer som kan. Något som hör till problematiken är att vissa använder termen 

lärande organisationer medan andra använder sig av termen organisatoriskt lärande. Det finns många 

som gör stor skillnad mellan dessa termer. Lärande organisationer tillhör de så kallade 

managementidéerna. Dessa syftar till hur ett företag eller en organisation tar hand om, förvaltar, 

överför och delar sin inneboende kunskap. Andra exempel på detta är knowledge management, total 

quality management och andra liknande idéer. Gemensamt för alla dessa är att de plötsligt dyker upp 

och fångar allas uppmärksamhet under en kortare tid för att sedan försvinna. En svårighet med att 

försöka införa idéer om lärande organisationer är att de beskrivningar som finns ofta är relativt vaga 

(Örtenblad, 2009).  

 

En beskrivning av en lärande organisation som har blivit kritiserad för att vara vag är Peter Senges bok 

den femte disciplinen. Vi finner den ändå relevant för denna studie. I denna bok finns en beskrivning 

av lärande organisationer som att de innehåller fem olika delar. Enligt Senge (1995) finns det fem 

delar inom lärande organisationer personligt mästerskap, systemtänkande, mentala modeller, 

gemensamma visioner och teamlärande.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
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 Systemtänkande är hörnstenen i de fem disciplinerna, det är den del som integrerar de andra 

och för dem samman som en sammanhängande del av teori och praktik. Organisationen skall 

ses som en dynamisk process och istället för olika delar skall fokus ligga på helheten. 

 

 Personligt mästerskap innebär individer som inte blir färdiga i sitt lärande. Det går bortom den 

individuella kompetensen och skickligheten, det är en process. Individen lär ständigt om vad 

han/hon kan och vad som kan förbättras. Personligt mästerskap kan ses som en speciell form av 

professionalitet, ett kall (Senge, 1995). 

 

 Med mentala modeller menar Senge (1995) att genom att reflektera över de inre mentala bilder 

vi har. Dessa är bilder av oss själva och världen. Genom att kritiskt granska dessa kan vi 

förändra vårt sätt att tänka och på samma sätt kan även organisationer förändras. Genom att bli 

medveten om den interna policy och spel som finns inom organisationerna kan dessa åtgärdas. 

 

 Med gemensamma visioner menas att alla strävar mot samma mål genom att kommunicera om 

vad de gemensamma målen är och på så sätt utvecklas tillsammans och sträva mot samma mål 

(Senge, 1995). 

 

 Teamlärande är inom lärande organisationer nästan lika viktigt som systemtänkande. 

Människor inom organisationen agerar tillsammans och genom dialog får de syn på motstridiga 

tankar och idéer. Det handlar om att få alla medlemmar i en organisation att sträva mot samma 

mål genom att kommunicera de gemensamma visionerna. Den process som sker när nya 

människor skall lära sig samarbeta och sträva mot ett gemensamt mål kräver övning. Många 

motsättningar kan komma upp till ytan och bearbetas så att gruppen kan lära sig lära och 

utvecklas tillsammans (Senge, 1995). I fallet med vår studie blir just denna del extra viktig, att 

kommunen är tydlig med att kommunicera de nya gemensamma mål och modeller som finns 

nu i och med den nya arbetsgivarpolicyn.  

  

2.2 Ett organisatoriskt lärande enligt Argyris och Schön 

 

Kommunen skriver i styrdokumentet att medarbetarna ska ha hög kompetens och ta initiativ till 

förbättring och utveckling av verksamheten. Det innebär enligt Argyris och Schön (Hislop, 2009) ett 

kontinuerligt lärande och ansvarstagande. Det finns flera olika definitioner och nivåer av lärande inom 

organisationer, från individ, grupp och organisationsnivåer. Det finns även olika typer av lärande så 

som single loop och double loop (Hislop, 2009).  

Argyris och Schön (Hislop, 2009) menar att en lärande organisation stöder och uppmuntrar sina 

anställda i det kontinuerliga lärandet och möjliggör inlärning genom till exempel experiment, 

risktagande och öppen dialog. Enligt Hislop (2009) anser skeptiker att lärande organisationer som 

använder sig av ett socialt baserat styrsystem saknar en stärkande strategisk funktion där 

implementeringen inom organisationen brister och med stor sannolikt kliver organisationen tillbaka till 

sina grundvärderingar. Inom en organisation finns det enligt Hislop (2009) ofta en social ordning och 
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regler som medarbetare bör hålla sig till inom organisationen. Detta kan till exemplet vara en viss 

kultur eller olika traditioner. Argyris( Hislop, 2009) har gjort ett betydande bidrag till utvecklingen av 

förståelsen av det organisatoriska lärandet. Han har framförallt fördjupat kunskapen om 

upplevelsebaserat lärande. Argyris och Schön utarbetade tillsammans en modell över två typer av 

organisatoriskt lärande single loop och double loop. Single loop learning är ett sätt att återkoppla var 

problemet ligger utan att ändra på grundvärderingarna. En enkel återkopplingsslinga där resultatet 

orsakar ändring av beteende. Man skulle kunna säga att single loop learning är ett sätt att rama in mål, 

övertygelser och värderingar men utan en kritisk reflektion av helheten. 

En person eller en grupp som genomgår en organisationsförändring i ett lärande av typen single loop, 

fokuserar på effektiviteten av strategin. Insatsen blir då att hitta bättre strategier för själva handlingen 

men det innebär inte att man ifrågasätter grunden för strategin. Förändringen ligger i själva handlandet 

och inte i de styrande variablerna. Single loop learning uppstår när mål och värderingar ramas in och 

strategier tas för givet.  All reflektion riktas på att göra strategin mer effektiv (Hislop, 2009). 

 

 
Figur: Single-loop,  

Cognitivedesignsolutions (2013) 

Double loop teorin är baserad på en ”teori om handling” ett perspektiv som beskrivs av Argyris och 

Schön som en undersökning av verkligheten, där människorna är aktörer.  Förändringar i värderingar, 

beteende, ledarskap och att hjälpa andra är alla delar av Argyris och Schön teori om handling. En 

viktig aspekt av teorin är skillnaden mellan en individs ”theory-in-use” och ”espoused theory” och att 

få dessa två att överensstämma. Theory-in-use innebär att individens handlingar styrs av beteende 

medan espoused theory går ut på att individen styrs av ord, vilka ord som han/hon använder för att 

förmedla något. Detta har en stor betydelse för double loop learning (Hislop, 2009).   

 

Kommunens organisation består idag av dryga 12 000 medarbetare och är en stor komplex 

organisation med flera olika verksamhetsområden. En double loop inträffar när en person eller en 

grupp upptäcker och korrigerar ett problem. Till exempel kan det innebära organisationsförändringar 

eller som i det här fallet värderingar i form av värdeord i arbetsgivarpolicyn.  Enligt Argyris (2009) 

innebär det att verksamheterna inom hela organisationen behöver se över och förändra medarbetarnas 

kunskapsbas, kompetens, mål, rutiner och eventuellt normer. Double loop learning sträcker sig bortom 

återkoppling och reflekterande, det kan bara ske när underliggande antaganden ifrågasätts så att 

grundorsakerna kan angripas och en permanent förändring kan ske. Double loop learning är en teori 
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om personlig förändring som är inriktad på yrkesutbildning, särskilt ledarskap i organisationer och som 

även används i samband med ledarskapsutveckling.  

 

 
Figur: Dubbel-loop,  

Cognitivedesignsolutions (2013) 

 

Double loop learning och lärande organisationer enligt Senge (1995) har mycket gemensamt. Det 

handlar om att stanna upp och se den egna delen i organisationen, eller den egna insatsen i ett projekt. 

Speciellt personligt mästerskap kan användas i de flesta yrken och situationer (Hislop, 2009). 

 

 

2.3 Organisation- och HR strategier  

 

I följande del kommer vi kort belysa organisationskultur för att få en insikt om hur 

organisationskulturer uppstår. Vi kommer därefter presentera olika teoretiska utgångspunkter som 

berör organisationers hantering av personal och HR strategier.  

 

2.3.1 Organisationskultur 

 

Överallt där människor lever tillsammans finns kultur som ett nedärvt mönster av åsikter och etiska 

koder. Alla människor socialiseras in i kulturer som skapar ordning, förutsägbarhet och mening för 

individen. Kultur i grupper präglar hur individer tankemässigt konstruerar bilder och uppfattningar om 

verkligheten, och hur individen handlar. Likt detta har även organisationskultur samma karaktär. Det 

finns olika definitioner av organisationskultur, vissa betonar gemensamma mål och värden, medan 

andra fokuserar på att det med tiden uppstår en tradition om hur medarbetaren ska tänka och hur saker 

och ting ska göras. Det finns även de som inriktar sig på att medarbetarna har ett gemensamt språk 

som uttrycker en gemensam förståelse eller kunskapsbas (Jacobsen,&Thorsvik, 2002).  
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2.3.2 Employer branding strategin  

 

Det finns en hel del olika Human Resources-strategier men en strategi som passar till studiens syfte är 

Employer branding. Det är en strategi som kan beskrivas som en arbetsgivares varumärke gentemot 

potentiella och tidigare anställda. Employer Branding handlar om att tydliggöra sin identitet som 

arbetsgivare och att kommunicera de särskiljande fördelarna i erbjudandet till kompetensmarknaden. 

Genom att bygga ett starkt varumärke underlättar det för företag och organisationer för framtida 

rekrytering och för att behålla rätt kompetens (Axelsson & Gransting 2004).  

Enligt Axelsson och Gransting (2004) krävs det för att kunna upprätthålla ett Employer Branding en 

dialog och ett samarbete mellan Human Resources och marknadsavdelningar på företag. Ett samarbete 

där de gemensamt skapar innehåll och profilering av ett Employer Brand. Basen i strategin är att 

attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och 

kultur. Employer Branding syftar till att forma varumärket till att attrahera och behålla kompetens. 

Inom Brand Management finns det två tydliga perspektiv, organisations- och 

marknadsföringsperspektivet. Marknadsföringsperspektivet ser varumärket som en strategisk resurs 

medan organisationsperspektivet däremot ser varumärkesskötsel som ett verktyg för organisationen. 

Den största skillnaden mellan perspektiven är just deras utgångspunkter. Axelsson och Gransting 

(2004) sammanfattar Employer Branding så här: 

 

Employer Branding är en strategi för marknadsföring av företaget som arbetsgivare mot 

arbetsmarknaden, för att skapa en tydlig arbetsgivarimage, i syfte att skapa 

konkurrensfördelar som arbetsgivare. Målsättningen är att attrahera och behålla rätt 

kompetens samt att internt förena företaget i en vision kring varumärket, ett Employer 

Brand.(Axelsson & Gransting, 2004 sid 36) 

 

Sammanfattningsvis kan vi sammanfatta Employer Branding så här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOYER 

BRANDING  

VARU-

MÄRKE 

 

KULTUR 

IDENTITET 

MARKNADS-

FÖRING KVALITET 
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2.3.3 Att utnyttja inneboende resurser 

 

Investering i människor är en långsiktig process som kräver tid och uthållighet för att nå resultat. 

Bolman och Deal, (2003) ställer sig frågan varför chefer envisas med att hålla fast vid mindre effektiva 

strategier när det finns välfungerande strategier att tillgå?  

Enligt Bolman och Deal, (2003) får organisationer som lyckas hålla sig till rätta strategier får personal 

som är mer kompetent, motiverad, lojal och frisinnad. De anställda blir mer produktiva och innovativa 

och kan därmed ge kunderna bättre service. Genom detta löper de mindre risk att medarbetare begår 

kostsamma misstag och att överge organisationen så fort någon annan erbjuder bättre lön. Många 

organisationer saknar helt en uttalad HR -filosofi.  En effektiv HR-filosofi ger övergripande 

vägledning inom organisationen. Organisationers framgång hänger i slutändan ofta på huruvida det 

finns en uttalad strategi om hur medarbetare hanteras (Bolman & Deal, 2003).  

 

I denna figur från Bolman och Deal (2003) presenteras grundläggande HR-strategier: 
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2.3.4 Att hålla kvar sina anställda 

 

Det finns enligt Collins och Porras (1994) flera fördelar med internrekrytering till exempel uppmuntrar 

det både chefer och medarbetare att investera tid och resurser i kompetensförhöjande åtgärder. Men det 

innebär även att de anställda bidrar med kraftfulla prestationsincitament, tillit och lojalitet till 

organisationen samt att det ökar sannolikheten att de anställda tänker i längre banor och undviker 

förhastade och kortsiktiga beslut. Collins och Porras (1994) fann att framgångsrika företag nästa aldrig 

rekryterar chefer utifrån, medan mindre effektiva företag ofta gör det. I takt med att produkter, 

marknader och organisationer blir mer komplexa ökar värdet på människors kunskaper och 

färdigheter. En outbildad arbetsstyrka kan skada en organisation på flera sätt så som ojämn 

produktkvalitet, dålig kundservice och högre kostnader. Progressiva organisationer nöjer sig inte med 

att bara investera i medarbetarnas utveckling utan de ger personalen större inflytande. Bolman och 

Deal (2003) menar att genom att öka de anställdas inflytande är att ge dem tillgång till information, 

uppmuntra självständighet och delaktighet vilket är ett sätt att stärka jämlikheten och att ge arbetet 

mening. 

 

2.3.5 Att främja medskapande 

 

Ledningsstrategier som innebär medinflytande för de anställda ses ofta snarare som en fråga om 

ledarstil och arbetsklimat än som ett sätt att dela den formella makten. Det är fortfarande chefen som 

fattar de viktiga beslutet oberoende av medinflytandet. Idén om att fördela makten till ett bredare och 

mer jämlikt sätt har mött motstånd på det flesta håll i världen. Framförallt är det chefer som motsatt sig 

idén om organisationsdemokrati, det vill säga att bygga in medarbetarnas inflytande i den formella 

strukturen för att på så sätt skydda det från chefernas godtycke. Organisationsdemokrati har uppfattats 

på två sätt, som en sprängkraftig idé som ligger rätt i tiden och som en orealistisk och överskattad 

modenyck. Sanningen ligger förmodligen någonstans mitt emellan dessa två synsätt. Precis som alla 

organisationsförändringar så är organisationsdemokrati en svår och stökig process. Men på längre sikt 

innebär organisationsdemokrati till största sannolikhet en förbättrad produktivitet. Trots att ökad 

demokrati bevisligen leder till goda resultat är många chefer fortfarande skeptiska. Detta på grund av 

att de är rädda för att förlora de privilegier de tror sig behöva för att nå framgång (Bolman & Deal, 

2003). 

 

 

2.3.6 Att bejaka mångfalden  

 

Enligt Bolman och Deal (2003) är idag begreppet mångfald ett omdiskuterat ämne. På en bra 

arbetsplats är chefer noga med att behandla sina anställda väl, oavsett kön, färg, bakgrund och sexuella 

läggning. Att bejaka mångfald är huvudsak fråga om fokus och uthållighet. Organisationen måste ta 

frågan på allvar och bygga in mångfalden i den dagliga verksamheten. Organisationen måste utforma 

rekryteringsförfarandet så att den förmår fånga upp större mångfald av sökande. Det finns en hel del 

måsten för organisationer att ta itu med. Ska organisationen lyckas med detta krävs en hel uppsättning 
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mångfaldsinitiativ, som mentorsprogram som gör det möjligt för människor att lära sig det som behövs 

för att ta sig framåt. Men man måste även stärka mångfalden på högre chefspositioner (Bolman & 

Deal, 2003). 

2.4  De grundläggande behoven hos medarbetare  

 

Medskapande är ett av värdeorden kommunen uttrycker i sina styrdokument, organisationen vill ha 

medarbetare som visar mod och som är delaktig i verksamhetens utveckling och det knyter samman 

med Maslows behovspyramid och människors möjlighet till utveckling.  

 

2.4.1 Maslows Behovstrappa 

 

Enligt Maslows behovstrappa (Bolman & Deal, 2003) är människors möjlighet till utveckling styrd i 

en särskild hierarkitrappa, där uppnås ett steg i taget innan han/hon går vidare till nästa. Maslow 

(Bolman & Deal, 2003) menar att det finns ett antal antagande om motivation som måstes ta hänsyn 

till när man skall skapa en motivationsteori. De skulle kunna sägas att dessa antagande utgår ifrån att 

människan är en del av en helhet. Motivationen utvecklas med tiden och det människorna gör skall 

skapa ett mervärde. Människans behov kan enligt Maslows teori delas in i fem olika kategorier. Varje 

kategori har en viss nivå av prioritering för den specifika människan. Alltså kan behoven existera 

samtidigt men behov i de högre kategorierna blir inte viktiga för individen förrän de lägre placerade 

behoven uppfylls. Dessa behov är viktiga aspekter för att ledare och medarbetare ska kunna utvecklas 

och tillgodose sin egen utveckling (Bolman & Deal, 2003).  

 

 
Figur:Maslows behovstrappa,  

Theskooloflife (2013) 
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Behovstrappan utgår enligt Bolman och Deal(2003) ifrån att människan drivs av många olika behov, 

där det grundläggande behovet är fysiskt välbefinnande och med säkerhet som högst prioriterat. Dessa 

behov måste tillfredsställas först innan de närliggande behoven i pyramiden kan tillgodoses. 

Behovsbegreppet är kontroversiellt och vissa forskare menar att begreppet är alldeles för vagt. Andra 

menar på att människors behov påverkas av omgivningen och att behovsbegreppet inte är till särskilt 

stor hjälp när man vill förklara människors beteende. Betingelser och faktorer i omgivningen gör att 

människor kan överleva och utvecklas. Men tanken på att det finns universella psykologiska behov är 

mer kontroversiellt. Människor har en fantastisk förmåga till inlärning och anpassning och påverkas av 

sin omgivning (Bolman & Deal, 2003).  

 

Enligt Bolman och Deal (2003) handlar Maslows klassiska behovstrappa om att vi som människor 

måste tillfredsställa våra behov i en viss ordning. Innan vi är mätta kan vi till exempel inte tänka på 

kärlek. Precis på samma sätt kan behovstrappan kopplas samman med kommunens strävan att ha 

medarbetare som ska visa mod, vara delaktiga och förebilder för organisationens varumärke. 

Medarbetare måste enligt Maslow få sina behov tillgodosedda för alla individer har olika 

förutsättningar för förändringar ( Bolman & Deal, 2003).    

 

 

2.5 Organisationsstruktur 

 

Kommunen är en klassik byråkrati och vi kommer därför i det här stycket att förklara begreppet 

byråkrati. Hur en byråkratisk organisation är uppbyggd och vad som kategoriserar en klassisk 

byråkrati. 

 

2.5.1 Kommunen en klassisk byråkrati 

 

Enligt Börnfelt (2009) beskrivs byråkrati som en organisationsstruktur som präglas av regelstyrning, 

stark hierarki och specialiserade arbetsroller. Den är ofta karaktäriserad av heltidsanställda ämbetsmän 

med höga kvalifikationer. Arbetet i en byråkrati sker enligt generella regler till exempel lagar eller 

förvaltningsreglementen. De officiella plikterna utförs av ämbetsmän som är anställda utifrån specifika 

kvalifikationer. Arbetsplatsen kännetecknas av en strävan mot att arbetet ska utföras strikt objektivt 

enligt regler utan personliga hänsynstaganden. För att alla medborgare ska få en så likvärdig 

behandling som möjligt.  

Byråkratiska arbetssätt finns ofta i offentliga förvaltningsorganisationer. Regelstyrning är ofta en 

nödvändighet för att kunna garantera en rättvis behandling utifrån likabehandlingsprincipen. 

Regelstyrning har som fördel att det ofta blir en mer likvärdig behandling av kunder. En nackdel är att 

den leder till konformitet där de anställda kan tendera till att inte ta hänsyn till kundens olika 

situationer. Organisationen får svårt att anpassa sig till nya situationer och kan upplevas rigid. 

Organisationens kunder upplever ofta att byråkratins anställda inte kan eller vill hjälpa dem eftersom 
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de så strikt följer regelstrukturen. Byråkratin kan därmed upplevas som kall och arrogant (Börnfelt, 

2009). 

 Inom organisationer där arbetet är specialiserat, makt och information centraliseras kan människor 

endast använda en del av sin kunskap och sina färdigheter. Detta förstärks ju länge ner i organisationen 

medarbetaren befinner sig. Eftersom byråkratiliknande organisationer strävar efter kontinuitet, 

stabilitet och bevarande av den nuvarande situationen kan endast små förändringar göras (Börnfelt, 

2009). 

Enligt Börnfelt (2009) ställer en föränderlig omgivning stora krav på att även en byråkratisk 

organisation skall genomföra stora förändringar. Men inom en organisation som en byråkrati finns det 

starka hinder för att genomföra övergripande förändringar. Detta eftersom människor inom en 

byråkrati till stor del handlar utifrån en modell som benämns som handlingsteori-1. Handlingsteori-1 

handlar om att de styrande normerna inom organisationen är att medarbetarna själva ska definiera mål 

och sträva efter att själv uppnå dessa. De ska kämpa maximalt för att uppnå målen och att ändra mål är 

detsamma som att misslyckas. Handlingsteori-1 innebär även att försöka minimera negativa känslor 

och vara rationell och objektiv. Detta är ett defensivt förhållningssätt som hindrar reflektion om 

normerna och därmed även hindrar double loop learning (Börnfelt, 2009). 

Enligt Börnfelts (2009) handlingsteori -1 riskerar den person som tar upp problem med organisationen 

och dess effektivitet att straffas. Om organisationen bygger på misstro är kontrollen av anställda hög. 

Detta leder i sin tur till att anställda känner oro och intar försvarsinställning. För att undvika 

bestraffning från chefen sköter de sina ansvarsområden enligt föreskrivna rutiner och regler, 

motivationen blir på så sätt extern, driven av belöning och bestraffning. Medarbetaren ser på så sätt 

bara till det egna arbetet och den egna avdelningens intresse. Konkurrensen mellan de olika 

avdelningarna inom organisationen tenderar på så sätt att öka. Varje funktion inom organisationen 

strävar efter att maximera den egna avdelningen fördelar eftersom man saknar helhetsförståelse av 

organisationen och dess omvärld.  På så sätt motverkas det öppna klimat och kultur som krävs för att 

kunna vara en lärande organisation. Byråkratiska strukturer tenderar till att skapa beroende i form av 

yttre styrning i form av regler och instruktioner. Detta kan i sin tur minska initiativtagande och ge 

minskad självtillit för de som arbetar inom organisationen (Börnfelt, 2009). 

 

2.6 Återställare 

 

Vid en organisationsförändring uppstår alltid någon form av motstånd därför kommer vi i den här 

delen förklarar begreppet återställare. 

 

2.6.1 Motstånd vid organisatoriska förändringar 

 

Enligt Abrahamsson (2009) är det att arbetsorganisationer är svåra att förändra är ingen nyhet. Det 

finns många konsulter, företagsledare och forskare som diskuterar organisationsförändringar. Dessa 
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koncentrerar sig på olika metoder för att lyckas med förändringarna. Det finns en underliggande och 

okritisk inställning att det är positivt om organisationen lyckas med omställningen och negativt om 

organisationen inte lyckas. Få problematiserar motståndet mot organisationsförändringar och frågar sig 

varför organisationsförändringar misslyckas (Abrahamsson, 2009).  

Vidare menar Abrahamsson (2009) att motstånd mot organisationsförändringar finns på alla nivåer 

inom organisationen. Detta motstånd mot organisationsförändringar kan beskrivas genom att använda 

ordet återställare. Med återställare avses här en medveten eller omedveten handling som på olika sätt 

ser till att organisationen återtar sin ursprungliga form efter det att en förändring i 

organisationsstrukturen ägt rum. Organisationens struktur, kultur och värderingar skapar ramar för de 

möjligheter som organisationens medlemmar kan agera inom. Dessa varierar i struktur, hierarki, nivå, 

men även företagets ekonomi, bransch och storlek. En modern arbetsorganisation framställs många 

gånger som lösningen på arbetslivets alla problem. Men ofta misslyckas organisationer i sina försök att 

genomdriva de typer av förändringar som behövs för att bli en modern ”platt” organisation. Om 

organisationen vill uppnå de moderna organisationsformernas förväntade positiva effekter, vare sig det 

handlar om ökad jämställdhet, lärande, delaktighet, flexibilitet eller ekonomisk tillväxt bör 

organisationsförändringarna först genomföras. Då organisationsstrukturen ska förändras för att bli mer 

lärande organisationer finns en överhängande risk för någon form av återställare (Abrahamsson, 2009). 

 

2.7 Varumärkesstrategi  

 

 

För att kommunen ska bli en mer attraktiv arbetsgivare är varumärket kommunen en viktig del i det 

hela. På senare tid med ökad konkurrens har det blivit desto viktigare att profilera sig som en modern 

och attraktiv arbetsplats. Detta försöker kommunen göra i och med den nya arbetsgivarpolicyn. 

Därför kommer vi i detta avsnitt att belysa begreppet varumärkesstrategi. 

 

2.7.1 Värdet i varumärket 

 

Enligt Melin (1999) har varumärkets värdeskapande förmåga under de senaste åren blivit mer och mer 

uppmärksammat. Detta har i sin tur fått till följd att allt fler organisationer och företag börjat betrakta 

varumärkesfrågor som ledningsfrågor. Varumärket har numera blivit ett konkurrensmedel. I dag är det 

inte bara företag som marknadsför konsumentprodukter som betraktar varumärket som 

konkurrensmedel utan även inom industri och tjänsteföretag har varumärket blivit prioriterat. Det har 

även spridit sig så långt som till den offentliga verksamheten (Melin, 1999).  

 

 Vidare menar Melin (2009) att en orsak till att många organisationer och företag har fått ett så stort 

intresse för varumärken är att många upplever ett allt intensivare konkurrenstryck och har därför insett 

värdet i att utveckla långsiktigt uthålliga konkurrensfördelar. Även om intresset för varumärket som 

konkurrensmedel är stort är det endast ett fåtal företag som kan redogöra vad det egna varumärket i 

grunden står för. Detta kan förklaras i att varumärket i allmänhet fortfarande betraktas som ett taktiskt 

hjälpmedel snarare än en strategisk resurs. Det är först på senare år som företag och organisationer 
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inom tjänstesektorn börjat inse att personalen är det egna varumärkets främsta identitetsbärare. Med 

tanke på att personalen i allmänhet utgör den viktigaste länken i tjänstekedjan är det viktigt att alla 

medarbetare verkligen agerar som varumärkesambassadörer. Inom många företag och organisationer 

finns ett latent behov av att marknadsföra internt vad varumärket står för och på vilket sätt det bidrar 

till att skapa värde för företaget (Melin, 1999).  

2.8 Generationsväxlingar 

 

Kommunen förbereder sig för kommande generationsväxlingar och för arbetsgivaren handlar det om 

att försöka bedriva verksamheten på sikt. Vi kommer i detta avsnitt att beskriva vad en 

generationsväxling innebär och hur den påverkar organisationer.  

 

2.8.1 Planering inför generationsväxlingar  

 

Enligt en undersökning gjord av Kairos Future (2010) kommer många företag inom några år att brottas 

med svårigheten att försöka attrahera ny arbetskraft samtidigt som de ska bibehålla den kunskap och 

kompetens som de som går i pension besitter. Enligt undersökningen såg de att problematiken med 

generationsväxlingen innehåller två olika delar. Den ena handlar om hur företaget eller organisationen 

ska gå till väga för att behålla den kunskap och kompetens som de som går i pension har. Den andra 

delen i problematiken handlar om att kunna attrahera och behålla ny utbildad arbetskraft. Medan 

konsumentföretag anser att de har svårt att motivera äldre medarbetar, har den offentliga sektorn allt 

svårare att behålla unga på arbetsplatsen.  

I undersökningen har sett att det företag som lyckas bäst med att attrahera och behålla yngre 

arbetskraft är de företag som: 

 Har en kultur där nytänkande utmärker organisationen 

 En öppen kultur där det är högt i tak 

 En kultur där de äldre arbetar prestigelöst för att integrera yngre i organisationen 

 Ett tydligt ansvar för att unga ska integreras i organisationen 

 En tydlig strategi för att unga ska stanna 

 God kunskap om vad som krävs för att unga ska stanna i organisationen. 

 En viktig anledning till varför konsumentföretag lyckas bättre med att attrahera och behålla den yngre 

arbetskraften är att kulturen ofta är mer dynamisk än inom den offentliga sektorn. Dessutom finns det 

ofta ett tydligt ansvar för att hjälpa unga in i organisationen (Boman, Furth, Pernemalm, Leijsved, 

2010). 

Det som är utmärkande för de företag och organisationer som lyckas med kunskapsöverföringen från 

de äldre medarbetarna är de som prioriterar frågan och de som har ett tydligt ansvar för att en 

kunskapsöverföring ska ske (Boman et al, 2010).  
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Enligt rapport utgiven av Arbetsförmedlingen (2010) framkommer det att det kommer att ske en extra 

stor pensionsavgång från arbetsmarknaden under åren 2010 till 2015, vilket kommer leda till att 

tillväxten av antalet personer i arbetskraften bromsas. Sammantaget beräknas omkring 1 600 000 

personer lämna arbetslivet av åldersskäl fram till och med 2025, vilket kan jämföras med cirka 1 350 

000 åldersavgångar under de gångna 15 åren. Detta kommer innebära att för första gången i modern tid 

blir antalet nytillträdande ungdomar lägre än åldersavgångarna från arbetsmarknaden. Under tidigare 

årtionden har antalet nytillträdande alltid varit betydligt högre än åldersavgångarna 

(Arbetsförmedlingen, 2010). 

3. Metod 

 

Nedan presenteras vårt val av metod, urval, etiska övervägande samt studiens reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Val av metod  

Inledningsvis vill vi kort belysa att det finns en problematik kring dubbel lojalitet med tanke på att en 

av oss studenter har en koppling till den valda kommunen. Detta kan skapa en problematik med tanke 

på tidigare erfarenheter och förutfattade meningar. Men vi anser oss ha kringgått en del av 

problematiken då studien bygger till största del på deltagarnas observationer samt teori.  

Vi är intresserade av att se hur chefer inom kommunen uppfattar den nya arbetsgivarpolicyn och tolkar 

dess värdeord och om den skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna. För att ta reda på det har vi 

valt att intervjua chefer inom kommunen för att se dels om hur omfattande deras kunskap är om den 

nya arbetsgivarpolicyn och även hur de tolkar värdeorden. För att ta reda på vad styrdokumenten säger 

om samma arbetsgivarpolicy och dess värdeord har vi även använt oss av textanalys.  

Enligt Dalen, Kärnekull och Kärnekull (2008) är det inom de pedagogiska och samhällsvetenskapliga 

studierna ofta den kvalitativa intervju metoden som ligger nära tillhands. Den öppnar upp till samtal 

genom sociala interaktioner. Det är i dag den metod som är mest etablerade inom de flesta 

samhällsvetenskapliga områden. En orsak är att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet 

som analyseras. Den kvalitativa forskningens mål är att nå insikt om fenomen som rör sig i personer 

och de situationer personen befinner sig i. I ett pedagogiskt sammanhang är det i många fall mycket 

intressant att öka förståelsen om hur den intervjuade personen upplever sin vardag. Det handlar om att 

få en djupare insikt om hur människor anpassar sig i sin egen livssituation. Den kvalitativa metoden är 

ett försök till att förstå världen från intervjupersonens synvinkel (Dalen, Kärnekull, Kärnekull, 2008).  

Textanalys kan genomföras på olika sätt. Dels genom en kvantitativ analys som mer handlar om att 

dela upp texten i mätbara analysenheter som kan mätas i siffror. Dels genom en kvalitativ textanalys 

som handlar om att se helheten av texten och den kontext vari texten har producerats. Inom dessa två 

delar finns ett flertal olika angreppssätt som vi kommer gå in på lite närmare.  

 

3.2 Textanalys 

 

Det finns olika sätt att ta sig an en analys av texter. Det finns dels en kvantitativ textanalysmetod och 

en kvalitativ textanalys. Vi har valt att genomföra en kvalitativ textanalys av kommunens 
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styrdokument eftersom vi anser att detta kan ge oss en bättre bild av vad kommunens intentioner är 

med den nya arbetsgivarpolicyn.  

 

Enligt Esaiasson (2007) går den kvalitativa textanalysen ut på att forskaren tar fram det väsentliga 

innehållet genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår. Det finns 

flera skäl till att använda denna form av analysmetod. Ett viktigt skäl är att helheten i texten antas vara 

något annat än bara summan av delarna. Eller att vissa passager i texterna anses som mer viktiga att 

fånga in än andra. Ett annat närliggande skäl är att det eftersökta innehållet i texten kan vara att 

innehållet i texten kan ligga dolt under ytan och endast kan fås fram genom intensiv läsning av texten.  

Detta kan göras genom att systematisera innehållet i en text och kritsikt granska texterna. En typ av 

systematiserande undersökning handlar om att klargöra tankestrukturerna hos aktörerna bakom texten. 

En annan typ av systematiserande kan handla om att logiskt ordna innehållet i texterna. 

Forskningsuppgiften blir då att formalisera tankeinnehållet i lätt överskådliga kategorier. Till denna 

kategori tillhör argumentationsanalysen som går ut på att överblicka och ställa argument mot varandra. 

En tredje typ av systematiserande handlar om att klassificera innehållet i en given text. Det handlar om 

att placera innehållet under en lämpligt sammanfattande rubrik (Esaiasson , 2007).  

 

Vidare menar Esaiasson (2007) att kritiskt granskande undersökningarna går ett snäpp längre i de 

systematiserande studierna. En idékritisk analys går ut på att ta ställning till i vilken utsträckning en 

given argumentation lever upp till de bestämda normer. Diskursanalys har under de senaste 

decennierna tagit över samhällsvetenskapliga studier då det gäller textanalysen. Eftersom syftet ofta är 

att belysa maktförhållanden i samhället placeras diskursanalysen under den kritiskt granskande genren 

(Esaiasson, 2007). Vi har valt att klassificera innehållet i kommunens styrdokument i sammanfattande 

rubriker, dessa har i vårt fall varit de värdeord som kommunen valt att använda sig av. Därefter har vi 

granskat i vilken utsträckning som dessa har förekommit och sett hur kommunen har valt att tolka 

värdeorden. Dessutom har vi analyserat i vilken kontext som dessa värdeord har skapats i.  

 

Vi kunde även ha valt att genomföra en mer kvantitativ textanalys. Med begreppet kvantitativ 

innehållsanalys finns det två olika komponenter, dels den innehållsanalys som innebär en 

undersökning av innehållet i någon form av skriftlig framställning och i detta fall de kommunala 

styrdokumenten. Med kvantitativ menar vi en undersökning som är baserad på likvärdiga och därmed 

jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att de kan uttryckas och analyseras med siffror. 

Den kvantitativa innehållsanalysen är ett mycket användbart verktyg då det gäller att få svar på 

innehållsmässiga frågor om ett material. Det kan dels handla om hur ofta en kategori förekommer i ett 

material, men det kan även handla om vilket utrymmet i tid eller rum ett ämne får. Frekvens och 

utrymme, det vill säga hur ofta och hur mycket är den kvantitativa innehållsanalysens främsta 

kriterium. Men med fokus på frekvens och utrymme finns det tyvärr utrymme för det som brukas 

kallas för mekanisk räkning. Det finns tre olika typer av innehållsanalys som brukar komma till 

användning främst inom den politiska kommunikationsforskningen. Den första kategorin rymmer de 

beskrivande frågeställningarna och handlar om att studera innehållet i sig. Den andra kategorin av 

innehållsanalyser handlar om hur innehållet förhåller sig till någon typ av uppställda normer. Det vill 

säga hur innehållet bör vara enligt någon form av auktoritär uppfattning. Den tredje och sista formen 

av kvantitativ innehållsanalys handlar om att besvara olika typer av förklarande frågeställningar 

(Esaiasson, 2007). 
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3.3 Argumentationsanalys  

 

Eftersom vi vill få en så heltäckande bild som möjligt av den kommunala verksamheten kan vi inte 

bara analysera styrdokumenten. Vi måste även se de bakomliggande politiska argumenten till varför 

dessa ser ut som de gör. Detta gör vi genom att göra en argumentationsanalys av de politiska direktiv 

som styr kommunen och på så sätt få de bakomliggande motiv till varför kommunen valt de 

värdeorden de har och även tankesättet bakom. En viktig del i den samhälleliga kommunikationen 

handlar om att försöka övertyga människor om en handlingsriktning, en värdering eller en 

verklighetsbeskrivning. Därför är argumentation viktigt att tänka på vid textanalyser. Att kunna 

beskriva och värdera olika argument (Bergström & Boréus, 2005).  

I argumentationsanalyser finns åtminstone tre olika syften. För det första finns det ett deskriptivt syfte, 

från den befintliga argumentationen försöker rekonstruera argumentationen. Att detta är en uppgift i 

sig beror på att en argumentation inte förekommer isolerat. Argumentationen är ett inslag i en text som 

inte alls bara består av skäl för eller emot en viss åsikt eller uppfattning. Detta gäller även för specifika 

argumenterande texter såsom debattartiklar eller partipolitiska program. Det andra syftet med en 

argumentationsanalys är att göra en bedömning. Denna bedömning handlar om huruvida argumenten 

lever upp till vissa normer. Detta syfte är till viss del preskriptiv, det vill säga föreskrivande. Normer 

för argumentationen uppställs. En sådan norm handlar om argumentationens saklighet och rationalitet. 

Argumentationsanalysens tredje syfte handlar ofta om att försöka avgöra argumentationens beviskraft. 

Det vill säga i vilken mån de anförda argumenten verkligen stärker en viss ståndpunkt. För att göra 

denna typ av bedömning är det nödvändigt att först genomföra en deskriptiv analys av 

argumentationen. Bedömningen av argumentationsfel kan också vara till hjälp (Bergström & Boréus, 

2005). 

Vidare menar Bergström och Boréus (2005) att det finns två sätt att strukturera upp en argumentation. 

För-och-emot-analys är ett sätt att strukturera upp argumentationen i syfte till att ta ställning till 

argumentationens beviskraft. Det kan finnas en eller flera teser i en text och sen kan man se om 

argumenten som framför är för eller emot denna tes. Eftersom vi vet att kommunen är politiskt styrd 

och att besluten om att genomföra denna förändring med värdeorden kommer från politiker kommer vi 

med största sannolikhet bara hitta argument för denna förändring. Tesen är det som textens avsändare 

på ett eller annat syfte argumenterar för eller emot. I detta fall är det att värdeorden som genomsyrar 

organisationen kommer att bidra till att göra kommunen mer attraktiva arbetsgivare. Det är en 

normativ tes, det vill säga att den hävdar en värdering.  

För att komma åt det som påstås måste vi utgå från de språkliga satserna, de faktiska formuleringarna i 

meningarna. Men ibland behövs det en bearbetning av texten för att klargöra strukturen. Den första 

bearbetningen handlar om att strukturera upp och göra en preciserad tolkning av satser för att det ska 

gå att urskilja vilka påståenden som hänger samman och hur. Bearbetningen av texten kan även handla 

om att dela upp olika meningar i flera delar eftersom de i vissa fall innehåller flera påståenden 

(Bergström & Boréus, 2005).  

För det tredje kan bearbetningen handla om att sammanfatta flera meningar till ett påstående om det 

förekommer mycket upprepningar. En argumentation består av en tes och en eller flera argument. Ett 

argument är ett påstående som antingen stödjer eller undergräver ett annat påstående i argumentationen 
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eller en tes. Argumentationsanalysen har begränsningar, en av dessa ligger i den snäva synen på hur 

människan faktiskt gör då de försöker trumfa igenom sina åsikter. Det finns även tolkningsproblem 

precis som vid en innehållsanalys (Bergström & Boréus, 2005). 

 

3.4 Intervjumetod 

 

Intervjuerna genomfördes med personer på ledande positioner inom en kommun i Sverige. Genom 

kvalitativ intervju ville vi se om arbetsgivarpolicyn genomsyrar ledarna inom organisationen och hur 

värdeorden praktiseras. Vi kommer i detta avsnitt att belysa den kvalitativa intervjumetoden. Den 

kvalitativa intervju metoden är mycket lämpad för att beskriva och ge insikt om informantens egna 

erfarenheter, tankar och känslor. En intervju kan vara fullständigt strukturerad genom att ha fasta 

frågor och svarskategorier eller så kan den bestå av upplysningar som erhållits på ett mer informativt 

sätt. Genom en kvalitativ studie kan forskaren få en djupare insikt om hur människan anpassar sig till 

sin livssituation (Dalen et al, 2008). Enligt Hjerm (2010) beskrivs den kvalitativa analysen ibland som 

att den är hermeneutisk. Tanken bakom detta är att tolkningar ska växa fram i en växelvis process 

mellan det man redan vet och det nya observationerna. Oavsett begrepp som används så är kvalitativ 

analys alltid iterativ. Detta betyder att den bygger på att man gör flera omgångar av datamaterialet 

(Hjerm, 2010).  

Enligt Kvale (2002) finns det en problematik med validiteten inom intervjustudier. Han pekar på att 

olika typer av validering måste användas för att kontrollera kvaliteten i ett forskningsprojekt. Enligt 

Dalen et al (2008) bygger den kvalitativa metoden på mänskligt samspel och bygger på informantens 

upplevelser. Genom intervjuer kan vi forma våra frågor för att på ett säker och tryggt sätt ringa in de 

svar som vi vill ha fram. Genom den sociala interaktion mellan forskare och informant är det möjligt 

att nå en djupare förståelse av historiska, kulturella och sociala traditioner som finns inom 

organisationen (Dalen et al, 2008). 

 

Enligt Esaiasson(2007) är en av samhällsvetenskapens mest använda metoder för att samla in material 

är att fråga eller samtala med människor. Det är naturligtvis inte så att det finns en enda frågemetod 

som kan användas i alla sammanhang. Det finns två tydliga sätt att skilja på frågemetoderna och det är 

att dela in dem i informantundersökning eller respondentundersökning. Skillnaden mellan dessa två är 

att vid en informantundersökning används svarspersonerna som vittne eller undersökningsobjekt. 

Denna person eller personer sitter inne med information till hur verkligheten är beskaffad i vårt fall hur 

arbetsgivarpolicyn ser ut utifrån ett ledarperspektiv inom kommunen.   

 

Vidare menar Esaiasson (2007) att informantundersökning används för att ge bästa möjliga bild för hur 

det faktiskt fungerar inom i detta fall en organisation som kommunen. De olika informanterna kan då 

mycket väl bidra med delvis olika bitar till det ofta ganska komplicerade pusslet. Vid en informant 

undersökning finns det därför inget egenvärde i att ställa exakt samma frågor till alla svarspersoner 

utan det kan tvärt om ibland vara en poäng att de först genomförda intervjuerna genererar information 

som leder till nya och mer specificerade frågor som ställs på de följande intervjuerna (Esaiasson, 

2007). Vid en informantundersökning används det som svarspersonerna säger som källor och den 



19 
   

informationen som framkommer kan sedan granskas och prövas enligt källkritiska principer. 

Informantintervjuer kombineras ofta med dokumentstudier av olika slag. Vid en 

respondentundersökning är det svarspersonerna själva och deras tankar som är studieobjekten. I detta 

fall vill forskaren veta vad varje svarsperson tycker och tänker om det som undersökningen gäller. 

Därför är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt ställa samma frågor till alla som deltar i 

studien. För forskaren handlar det därefter att försöka finna mönster i svaren och om att beskriva hur 

och varför olika grupper av respondenterna skiljer sig åt (Esaiasson, 2007). Vår studie handlar om hur 

ledare inom kommunen uppfattar arbetsgivarpolicyn och hur den sen implementeras, det betyder att vi 

i största mån har genomfört en respondentundersökning.  

 

3.5 Urval 

 

Val av respondenter är en särskilt viktig fråga inom kvalitativ forskning. Vem ska intervjuas, hur 

många och enligt vilket kriterium ska de väljas ut?  Vikten av ett systematiskt och genomtänkt urval av 

respondenter i kvalitativa intervjustudier kan inte nog betonas (Dalen et al, 2008). 

 

Vår första kontakt med kommunen skedde genom ett möte med en HR-strateg på 

kommunledningskontoret. Av hen fick vi information om den nya arbetsgivarpolicyn och en kort 

presentation om värdeorden. På mötet fick vi frågan om vi hade lust att skriva om den nya 

arbetsgivarpolicyn och dess innebörd och fick även tilldelat oss en hel del styrdokument som beskriver 

arbetsgivarpolicyn i kommunen.  

 

Urval av intervjuer skedde slumpmässigt, eftersom kommunen är så stor och det finns hundratals 

chefer så valde vi att gå in på kommunens hemsida där vi sedan skrev i sökrutan "verksamhetschef" 

och "avdelningschef/enhetschef". Slumpmässigt fick vi upp flera chefer och utifrån titel och ansvar 

valde vi sedan ut chefer som vi ansåg skulle passa till studiens syfte. Vi mailade deltagarna och 

efterfrågade intervjuer genom ett frivilligt deltagande. Vid vårt första urval valde vi chefer från olika 

nivåer inom kommunen. Från detta urval fick vi bara ett svar och kunde då bara boka in en intervju så 

därefter breddade vi vårt urval för att få en större chans till svar.  

 

Sammantaget resulterade detta i fem olika deltagare, två av deltagarna hade över 10 års erfarenhet av 

kommunen, medan de andra två var nyanställda. Den femte deltagaren är den person som har det 

högsta ansvaret inom kommunen för personalfrågor. Varför vi valde att ha personalchefen med som 

deltagare var för att vi ville få ett större perspektiv och förståelse för arbetsgivarpolicyn samt 

framtagningsprocessen av denna.  

 

3.6 Etiska övervägande 

 

Etiska överväganden handlar bland annat hur de personer som medverkar i forskningen behandlas. I 

vår uppsats har vi i största möjliga utsträckningen försökt skydda respondenterna genom att 

anonymisera dem. Vid utskickat mail informerades deltagaren att studien kommer i största möjliga 

mån att bibehålla deltagarens anonymitet och att etiska riktlinjerna ska tas i beaktning. Deltagaren blev 
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även informerad om att intervjun spelas in på band men inte kommer publiceras i sin helhet. 

Deltagandet är självklart frivilligt och känsliga frågor behöver inte besvaras. Vid själva intervjun 

informerades deltagaren ytterligare om ovanstående punkter. När vi mailade deltagarna valde vi att 

inte precisera att det skulle handla om arbetsgivarpolicyn. Istället skrev vi att intervjun skulle handla 

om kommunen som attraktiv arbetsgivare (codex.vr, 2014). 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är det viktigt att ta i beaktning vid genomförandet av studien är 

begreppen reliabilitet, validitet och operationaliserbarhet. Operationaliserbarhet handlar om den 

process där den teoretiska definitionen tilldelas en eller flera operationella indikatorer. Den 

operationaliseringen vi väljer påverkar i stor betydelse vilka resultat vi kommer fram till och hur säkra 

vi kan vara på resultaten, Vår förmåga att presentera starka och hållbara argument är vad som avgör 

kvaliteten på den valda operationaliseringen. För att uppnå god validitet på studien är det viktigt att ha 

god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer och att mäta det vi 

påstår oss mäta. Validitet är oftast det svåraste och samtidigt det mest centrala för den empiriska 

samhällsvetenskapen. Anledningen till att det är svårt inom just samhällsvetenskapen är att frågor och 

problem formuleras på en teoretisk nivå medan undersökningen sker på en operationell nivå (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013). Validitet i kvalitativa intervjustudier har diskuterats. Trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftbarhet. Teoretisk validitet handlar om i vilken utsträckning som de begrepp, 

mönster och modeller som forskaren använder sig av ger oss en teoretisk förförståelse av de fenomen 

som undersökningen omfattar. Den teoretiska förförståelsen är mer abstrakt och inriktas på att förklara 

sammanhang (Dalen et al, 2008).  

Validitet handlar om att ifrågasätta den metod som har tillämpats samt att ifrågasätta kunskapens 

giltighet (Malterud, 1998). Vi har i studien strävat efter att uppfatta det som sägs på ett säkert sätt. 

Därför har vi valt att banda intervjuerna så att vi på bästa möjliga sätt tolkar deltagarna på rätt sätt. Vi 

har även parallellt med inspelningarna fört anteckningar vid intervjutillfällena. Genom detta har vi i 

efterhand haft möjligheten att kunna gå tillbaka och ta del av, och tolka deltagarnas uppfattningar. Vi 

har även sett till att vi båda två alltid deltar i alla intervjuer för att förhindra egna tolkningar av det som 

sagts. Därmed har vi minskat möjligheterna till egen påverkan, detta eftersom en av oss studenter har 

en koppling till kommunen och riskerar att lägga till egna värderingar och därmed påverka resultatet. 

Den kommunikativa validiteten utgör en förmåga att beskriva för andra hur författarna har gått tillväga 

i sin forskning. Vi har i denna studie haft som målsättning att förklara hur arbetet har utförts och 

använt de för studiens relevanta metoder. 

Kravet på tillförlitlighet utgörs av reliabiliteten och skall säkerställa att felkällor systematiskt 

har ifrågasatts (Malterud, 1998). Vi har under hela arbetets gång haft en kritisk inställning av 

tillvägagångssättet samt granskat de teoretiska källorna som har används i arbetet för att få en så hög 

tillförlitlighet som möjligt. Vetenskapliga rapporter och teorier har fått lägga en bas i undersökningen 

för att sedan kopplas på med det material som framtagits i intervjuerna. För att undvika fel och brister 

så har arbetets skapandeprocess kontinuerligt diskuterats och ifrågasatts. Intervjuerna har utförts på 

respektive respondents arbetsplats där respondenten känner sig bekväm och trygg. Vi har under 
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intervjuerna varit två personer delaktiga och det finns en risk för att intervjuflödet skiljer sig åt något 

trots att vi vid varje intervju har använt oss av intervjuguiden. Vi har båda två genomfört de 

textanalyser av styrdokumenten för att i största möjliga mån undvika egna tolkningar. Efter 

genomförda intervjuer skrev vi av det som sas i intervjuerna ordagrant för att lättare få en översiktsbild 

över de olika frågor som behandlades. Efter att alla intervjuerna var genomförda jämförde vi de svar vi 

fått och samanställde dessa.   

 

4. Resultat och Analys  

 

 

I det här avsnittet kommer vi att presentera resultat och analys. Vi inleder avsnittet med en 

presentation av organisationen och styrdokumenten. Därefter analyseras styrdokumenten utifrån en 

innehållsanalys och argumentationsanalys och avslutar med resultat och analys av de genomförda 

intervjuerna. 

4.1 Presentation av organisationen  

 

Kommunens organisation är uppbyggd som sådan, förtroendevalda i kommunens nämnder och 

styrelser har ansvaret för och fattar beslut om kommunens verksamhet. För att utföra arbetet i 

praktiken finns det anställda tjänstemän. Tjänstemännen är de som bereder och tar fram underlag för 

de beslut som de förtroendevalda ska fatta. Varje nämnd och styrelse har ett kontor eller förvaltning 

med tjänstemän som bereder ärenden inom sina respektive ansvarsområden och kommunen har idag 

dryga 12 000 medarbetare. Kommunen är exempel på en klassisk byråkrati på så sätt att den är 

hierarkis uppbyggd samt att organisationen präglas av regelstyrning och specialiserade arbetsroller 

(Börnfelt, 2009). Kommunen är en politisk styrd organisation och har med sina respektive nämnder, 

styrelser och bolag en enhetlig arbetsgivarpolitik. I den gemensamma värdegrunden ingår demokrati, 

likabehandling och rättssäkerhet. I denna arbetsgivarpolicy framkommer att kommunens verksamhet 

ska utföras i en miljö av kontinuerlig förändring. En flexibel och lärande organisation med hög 

effektivitet.  

 

 

Figur: kommunens organisation, (2013) 
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Kommunen styrs under mandatperioden 2010-2014 av en majoritet bestående av Moderaterna (M), 

Folkpartiet(FP), Kristdemokraterna(KD) och Centerpartiet (C). Mandatfördelningen under denna 

period ser ut så här; 

 

Figur: mandatfördelning, (2013) 

 

4.2 Presentation av styrdokumenten 

I det högsta politiska styrdokument framkommer att kommunen står inför utmaningar som konkurrens 

och rekryteringsbehov kommande år. Kommunen anser sig har en gynnsam position när det gäller 

tillgång till välutbildad arbetskraft men de anser dock att arbetet med att rekrytera ny arbetskraft aldrig 

kan avstanna. Det är tydligt dokumenterat i styrdokumenten att kommunen står inför en stor 

generationsväxling och svårigheterna som det medför. Enligt Boman et al (2010) är det utmärkande för 

framgångsrika organisationer dels kunskapsöverföringen från de som ska gå i pension och dels 

attrahera ny arbetskraft. I kommunens dokument har vi enbart hittat information rörande den nya 

generationen ingenting hur de ska arbeta med kunskapsöverföring .  

Kommunen ska upplevas som möjligheternas arbetsgivare för såväl nuvarande som 

kommande medarbetare och ledare. Alla ska vara goda företrädare för kommunen. 

(kommunens styrdokument) 

Utvecklingsmöjligheterna ska synliggöras och är en del i arbetet med att stärka kommunen som en 

attraktiv arbetsgivare. Det finns flera fördelar med att satsa på medarbetare inom organisationen, 

genom internrekrytering uppmuntras medarbetare att investera tid och resurser i organisationen. Enligt 

Bolman och Deal (2003) ökar det även sannolikheten att medarbetare tänker i längre banor och stannar 

inom organisationen.  
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Medskapande medarbetare är något som kommunen eftersträvar.  Medarbetarskapet är ett begrepp som 

beskrivs i styrdokumentet som aktivt, professionellt och ansvarstagande. Medarbetarna förutsätts vara 

mångkunniga och skickliga på att samarbeta, lösa problem och ha ett stort ansvar i arbetet. Ledare i 

kommunen har uppdraget att skapa förutsättningar och arbeta för att medskapande kan äga rum. I takt 

med att organisationer så som kommunen blir mer komplexa ökar värdet på människors kunskaper. 

Enligt Bolman och Deal (2003) nöjer sig progressiva organisationer inte med att investera i 

medarbetarnas utveckling utan ger medarbetarna större inflytande. Ett gott anseende som arbetsgivare 

anser kommunen spelar en viktig roll i arbetet med att kunna rekrytera och behålla bra medarbetare. 

Motivation, engagemang och utvecklande arbetsmiljö är viktiga aspekter och faktorer som sprider sig 

långt utöver den egna arbetsplatsen. Ett starkt varumärke som arbetsgivare innefattar allt det som 

kommunen anser sig göra för att attrahera, rekrytera, motivera, utveckla och bibehålla medarbetare. 

Employer Branding är en HR-strategi som innebär att organisationen tydliggör sin identitet som 

arbetsgivare för att bygga ett starkt varumärke (Axelsson & Gransting 2004).  

Kommunens verksamhet ska utföras i en miljö av kontinuerlig förändring står det i styrdokumenten. 

Kommunen ska vara en flexibel och lärande organisation, där medarbetarnas delaktighet och 

kompetens är nyckelfaktorer för att nå de uppställda målen och en god kvalité. En lärande organisation 

enligt Senge (1995)kan ses som en organisation med människor som hela tiden arbetar för att prestera 

sitt bästa och vara öppen för nya kunskaper. Kommunen har sedan ett år tillbaka en ny övergripande 

arbetsgivarpolicy denna syftar till att stärka, bygga och utveckla kommunen som arbetsgivare. 

Målsättningen ska vara att ha en enhetlig arbetsgivarpolitik som ska genomsyras i hela kommunen, 

och genom detta ska kommunen samtidigt uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 

 

4.1.1 Begreppsförklaring av värdeord 

 

Kommunens arbetsgivarpolicy beskriver vilka förväntningar som ställs på chefer och medarbetare och 

det vilar på följande fyra värdeord;  

Likabehandling: Att alla ska ha samma möjlighet och förutsättningar oavsett var inom organisationen 

medarbetaren arbetar och vilken roll de har. Dessutom ska kommunen ha ett normkritiskt 

förhållningssätt. Likabehandling gäller även inom delar som nyrekrytering, lönesättning samt 

avveckling. Det betyder inte att alla ska behandlas lika utan att alla ska behandlas likvärdigt.  

 

Rättssäkerhet: Innebär att kommunen tillämpar samma lag och regelsystem oavsett var i 

organisationen personen arbetar eller vilken roll personen har. Kommunen beskriver även rättssäkerhet 

som något som ska skapa trygghet och förtroende. Rättssäkerhet beskrivs som en förutsättning för 

rättvisa. Att kunna lita på sin chef och på organisationen är en förutsättning för att medarbetaren ska 

må bra och kunna utvecklas. För att hjälpa medarbetare till att bli aktiva och medskapande är det enligt 

kommunen viktigt att först bygga en trygg grund att stå på.  

Demokrati: Anses vara grunden för allt arbete i kommunen. Detta innebär att alla de som arbetar i 

kommunen har kunskap och förståelse för systemet de verkar i och vad detta innebär i rollfördelningen 

mellan politiker och tjänstemän. Dessutom måste de som arbetsgivare ha tillit och förtroende för de 



24 
   

arbetsmarknadspolitiska spelreglerna. Demokrati innebär även ett aktivt deltagande och 

medbestämmande, men det betyder också att rätta sig efter demokratiska beslut som är fattade av 

andra. 

Medskapande: Med medskapande menar kommunen att alla som arbetar inom organisationen har ett 

ansvar att ta initiativ till förbättring och utvecklig. Detta gäller oavsett var i organisationen personen 

befinner sig eller vilken roll personen har. Medskapande bygger på att både chefer och medarbetar 

visar kunnighet och har omdöme och förmågan att läsa av situationer och agera. Kommunen anser att 

detta kräver mod och en vilja att utveckla och förbättra. Medskapande syftar även till att ta tillvara på 

varje medarbetares fulla kompetens. Som är tänkt att skapa flexibilitet och utveckling.   

För chefer på strategisk nivå är det meningen att arbetsgivarpolicyn ska ge mening och vara 

vägledande i vägval och prioriteringar, men för att detta ska ske behöver den knytas till kommunens 

olika verksamheter. Därför är det enligt kommunen viktigt att chefer på strategisk nivå tillsammans 

med övriga chefer ger arbetsgivarpolicyn mening i just deras verksamhet. Detta rekommenderas 

genom olika förslag som till exempel en workshop för ledningsgruppen och därefter ett dialogforum. 

Som stöd i genomförandeprocessen kan de som vill använda sig av HR. 

Kommunen skriver i ett av sina styrdokument att det ska dra nytta av att de är en så stor organisation; 

Nya generationer har nya krav på arbetet och vi behöver anpassa oss till detta för att 

kunna rekrytera framtidens medarbetare. Delaktighet är något som värderas högt idag. 

Därför jobbar vi aktivt med medskapande som arbetsmodell. Men vi måste också lyfta 

fram möjligheterna med att jobba här. I en så stor organisation som vi är finns goda 

möjligheter till karriärutveckling. 

 

4.1.2 Innehållsanalys 

 

Med hänsyn till forskningsfrågan har vi satt oss in och fördjupat oss i styrdokumenten som handlar om 

kommunens arbetsgivarpolicy. Ett gediget material som innehåller allt från det högsta politiska 

styrmaterialet till ett mer välformulerat arbetsdokument.  Genom noggrann granskning av innehållet 

har vi delat in vår sökning i fyra olika delar som täcker frågor om värdeorden: demokrati, 

likabehandling, rättssäkerhet och medskapande. På så sätt har vi kunnat utläsa resultatet som vi 

eftersökte genom en textanalys (Esaiasson, 2007). 

 

Resultaten av innehållsanalysen av styrdokumenten visar på att det finns en stark vilja till att skapa en 

enhetlig organisation med ett tydligt fokus på medskapande medarbetare och ledare. Organisationer 

inom tjänstesektorn börjar inse att medarbetarna är det egna varumärkets identitetsbärare med tanke på 

att medarbetarna i allmänhet utgör den viktigaste länken i integrationen med medborgarna (Melin, 

1999). Genom Employer Branding har kommunen chansen att tydliggöra sin identitet som arbetsgivare 

och kommunicera dessa fördelar i erbjudande till kompetensmarknaden. Genom ett starkt varumärke 

ger det en fördel för organisationen vid en framtida rekrytering och för att behålla kompetensen 

(Axelsson & Gransting, 2004). Budskapen är tydligt dokumenterade i styrdokumenten och 

återkommer frekvent i alla dokument. Ord som rättssäkerhet och demokrati är ord som påvisar viljan 

till att tydliggöra den politiska beslutsmakten och vikten att signalera att kommunen arbetar med 
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samhällsrelaterade välfärdsfrågor. Styrdokumenten är vägledande dokument som ska skapa lika 

förutsättningar för alla som arbetar inom kommunen. Det finns det ett tydligt återupprepande av 

värdeorden i kommunens olika styrdokument och det går inte att ta miste på att kommunen vill 

kopplas samman kommunens varumärke med de nytagna värdeorden. Resultatet visar även på att 

medarbetare ska känna igen sig inom kommunen oberoende vart inom kommunen personen befinner 

sig. Det ska alltså inte ha någon betydelse ifall en medarbetare arbetar inom vårdsektorn och sedan 

byter arbete och hamnar på ett av kommunens uppdragskontor. Organsationskultur definieras enligt 

Jacobsen och Torsvik (2002) som gemensamma mål och värden eller den tradition om hur medarbetare 

ska tänka. Det finns även en inriktning på ett gemensamt språk som uttrycker en förståelse och en 

kunskapsbas.  

 

4.1.3 Argumentationsanalys 

 

Det finns en viss problematik att genomföra en för-och-emot-analys av kommunens styrdokument. 

Detta eftersom kommunen är en politiskt styrd organisation och besluten om att genomföra 

förändringen med värdeorden kommer från den högsta politiska styrningen (Bergström & Boréus, 

2005). Den politiska visionen delas sedan upp i mindre arbetsformat som i sin tur ska stödja 

medarbetare och ledare inom organisationen. Argument för denna förändring är att kommunen 

eftersträvar enhetlig arbetsgivarpolitik. Detta på grund av viktiga frågor såsom rörlig arbetsmarknad 

och konkurrens, generationsskifte samt att tydliggöra och behålla ett starkt varumärke.  Kommunen 

framför i sina styrdokument att de står inför dessa utmaningar men däremot framkommer inte hur 

kommunen ska hantera dem.  

Genom en argumentationsanalys av kommunens styrdokument har vi funnit möjligheter till att 

rekonstruera de befintliga argumentationer som framkommer. Syftet med den nya arbetsgivarpolicyn 

är tydligt framskriven. I styrdokumentet uppmuntras chefer som befinner sig på en strategisk nivå att 

arbete med den nya arbetsgivarpolicyn. Genom att arbeta med exempelvis workshops och casefall med 

andra chefer inom kommunen så ser kommunen en möjlighet till implementering av den nya 

arbetsgivarpolicyn neråt i organisationen. Det skapar förutsättningar för medarbetare och ledare att 

tolka argumentationerna i styrdokumenten på ett bra och grundligt sätt. Hislop (2009) menar på att en 

lärande organisation stödjer och uppmuntrar sina anställda i det kontinuerliga lärandet och möjliggör 

inlärning genom till exempel experiment, rikstagande och öppen dialog. Genom att implementera den 

nytagna arbetsgivarpolicyn skulle det enligt Argyris och Schön (Hislop, 2009) krävas att kommunen 

arbetar med arbetsgivarpolicyn och dess värdeord genom just double loop learning.  

  

Kommunen anser sig ha en god förutsättning att kunna attrahera de välutbildade medarbetarna som de 

vill ha. För att kunna göra detta krävs att kommunen uppfattas som en modern och attraktiv 

arbetsgivare, att vara en lärande organisation, ha rättvis lönesättning och att det finns många 

karriärmöjligheter och möjlighet att växa i sin yrkesroll. Däremot saknas även här ett tillvägagångssätt 

för att uppnå detta.  
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4.2 Intervjuer  

 

Genom intervjuer med chefer i olika chefspositioner inom kommunen har vi försökt att ta reda på hur 

dessa chefer uppfattar kommunen som arbetsgivare och chefernas tolkningar av värdeorden samt 

chefernas uppfattning om arbetsgivarpolicyn. Resultatet har gett en splittrad bild av medvetenhet och 

uppfattningar om arbetsgivarpolicyn och kommunens arbetssätt. För att få en bild över hur kommunen 

har tänkt kring dessa frågor har vi även valt att intervju den högst uppsatta personalchefen inom 

kommunen som har varit med i framställningen av den nya arbetsgivarpolicyn samt värdeorden.  

4.2.1 Presentation av deltagare 

 

Intervjuperson nummer ett är en kvinna i sextioårsåldern som arbetar i kommunen sedan 1976. 

Kvinnan har en eftergymnasial utbildning i annan form än högskola. Hon har varit chef större delen av 

sitt yrkesverksamma liv inom kommunen. Idag har hon till största del ett strategiskt ansvar då hon är 

chef över chefer.    

 

Intervjuperson nummer två är en högskoleutbildad man i fyrtioårsåldern. Han har varit anställ i 

kommunen i cirka ett år och kommer från den privata sektorn och har ingen tidigare kommunal 

erfarenhet. I sitt arbete som chef inom kommunen har han både strategiskt och operativt ansvar och är 

chef över sakkunniga.  

 

Intervjuperson nummer tre är en kvinna i femtioårsåldern med högskoleutbildning som har varit 

anställd inom kommunen sedan 1978. Hon fick sitt första chefsuppdrag som 23 åring inom kommunen 

och har sedan dess arbetat som chef men i olika chefsbefattningar. I dag är hon chef över en blandad 

grupp och har både strategiskt och operativt ansvar.    

 

Intervjuperson nummer fyra är en kvinna som har varit anställd i cirka 1 1/2 år i kommunen. Hon är 

högskoleutbildad och kommer från en statlig verksamhet innan hon började på sin nuvarande tjänst 

inom kommunen. Idag arbetar hon som chef över sakkunniga och har både ett strategiskt och operativt 

ansvar.  

 

Intervjuperson nummer fem är en man i femtioårsåldern som har en högskoleutbildning. Han har 

arbetat inom kommunen som personalchef i 6 1/2 år. Innan dess har han arbetat i andra kommuner i 

liknande positioner. Idag har han helhetsansvar över kommunens personfrågor och är ansvarig över 

implementeringsprocessen av arbetsgivarpolicyn och värdeorden. Personalchefens resultat redovisas 

separat i utvärderingen.  

 

4.2.2 Chefers uppfattning av arbetsgivarpolicyn 

 

Kommunen har genom den nytagna arbetsgivarpolicyn och värdeorden försökt att förändra 

organisationens arbetssätt. Genom detta arbete ska kommunen uppmuntra sina anställda till ett 

kontinuerligt lärande. Man uppmuntrar anställda att visa mod och möjliggöra inlärning genom att ta 

initiativ till förbättring och utveckling. Detta ska kunna genomföras oavsett var i organisationen 

medarbetaren befinner sig.  
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Studiens resultat visar på att chefer inom kommunen har bristande kunskap om kommunens 

arbetsgivarpolicy. Det var endast personalchefen som var medveten om kommunens nya 

arbetsgivarpolicy och värdeordens existens. Vilket inte är så konstigt med tanke på att det är 

personalchefen själv som har varit med och tagit fram värdeorden. Det framgick av de intervjuade 

cheferna att de tolkade arbetsgivarpolicyn efter egna värderingar och den egna verksamheten. För att 

enligt Senge (1995) uppnå en lärande organisation krävs att alla medarbetare i en organisation strävar 

mot samma mål genom att kommunicera de gemensamma visionerna. Den process som sker när 

människor ska lära sig att samarbeta och sträva mot samma mål kräver övning.  

  

Om jag tänker arbetsgivarpolicy, så borde det handla om att vi ska vara en bra arbetsgivare, på 

olika sätt. Att ta hand om medarbetare, det finns ju en massa sådana frågor som man ska tänka 

på, till exempel jämställdhet och mångfald. 

jo det var ju en del speciella grejor för ledare inom kommunen, hur vi ska vara liksom.  

 

Nu kan jag inte den utan och innan riktigt. Men jag tycker ju att det är bra. Den behövs. Alltså 

den här ständiga kampen om den egna professionen och det man är anställd i. Kommunen är så 

jättestor. Man har sina egna hus där man i princip får sköta sig själv. Och kopplingen till att 

man faktiskt är den del av en stor kommun är svår att få till.  För det är ju inte så att man kan 

samla alla och säga nu kör vi, som man kanske kan göra på en mindre arbetsplats och ha 

ledord som är levande på jobbet. Det är ett dilemma.  

 

Arbetsgivarpolicy innehåller olika bitar kan man säga. Det är en lönepolicy, samverkan och 

arbetsmiljö. Det står ju för att arbetsgivaren, att vi ska jobba på samma sätt inom de här viktiga 

områdena, sätta lön på samma sätt, ha gemensam värdegrund, samverkan. Att det ska finnas 

gemensamma riktlinjer som alla kontor ska arbeta utifrån. Det är väl det jag kommer på så här 

 

4.2.3 Personalchefens uppfattning 

 

Personalchefen menade på att det viktigaste inte är att cheferna vet om arbetsgivarpolicyn och 

värdeorden ordagrant utan det viktiga är att chefer inom kommunen arbetar efter arbetsgivarpolicyn 

och använder den i det dagliga arbetet. Men personalchefen är medveten om att det finns en viss 

problematik kring implementeringsprocessen av den nya arbetsgivarpolicyn. Många skeptiker anser att 

lärande organisationer som använder sig av ett socialt baserat styrdokument saknar en stärkande 

styrfunktion (Hislop, 2009).  

 

Kommunen har en splittrad HR-funktion och därmed ligger ansvaret på respektive chef att inhämta 

information och i sin tur förmedla informationen vidare till sina medarbetare. Det högsta strategiska 

HR-ansvar vilar på kommunledningskontoret som är det kontor som är politiken närmast. Kontoret har 

i ansvar att bryta ner politikens visioner till konkreta arbetsverktyg för kommunens medarbetare. För 

att kunna upprätthålla en HR-strategi som till exempel Employer Branding är det viktigt att samarbetet 

fungerar väl mellan HR och verksamheterna inom organisationen (Axelsson & Gransting, 2004). 

 

”Nej, det viktigaste är ju kanske inte att man kan värdeorden men att man har fångat upp vad 

de står för, tydliggöra ett beteende. Vi har jättemycket förändringar nu inom organisationen, 

många bollar i luften. Det här inte bara några uttalande utan vi är, lever i ständig förändring 
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och då gäller det att agera i det här och att ha ett etiskt förhållningssätt som ändå visar på att 

man bottnar i värdeorden. ” 

 

 

Vid frågan om det finns något tillfälle som arbetsgivarpolicyn har varit en tillgång svarade cheferna att 

de inte brukar använda arbetsgivarpolicyn som ett dagligt dokument. Men de flesta chefer uppgav att 

de använder arbetsgivarpolicyn vid speciella tillfällen eller specifika händelser.  

 

”Ja alltså, inte så jag någon gång har tagit fram den och viftat med dokumentet och sagt att titta 

här. Men jag tycker ju att kommunen alltså vi som jobbar som chefer inom kommunen, vi ska 

ju stå för det här med lika rätt för alla med mångfalden, vi ska ju hävda de hela tiden och det är 

ju en bra värdegrund att jobba för. Vi får ju använda det mot medarbetarna och andra ibland 

och säga det att, ja men så är det ju. ” 

 

”Oj oj oj! Här jobbar man med klart ledarskap, att alla ska vara ledare på något sätt men att 

vissa har en ledarposition. Att alla ska vara med att driva verksamheten tillsammans, att man 

inte bara kommer klockan åtta och går hem klockan fem och bli tillsagd vad man ska göra, 

utan alla ska driva verksamheten framåt och vara aktiv i processen själv. ” 

 

”Jaa alltså jag brukar ju hänvisa till den så, men om den har hjälpt mig rent konkret. Usch så 

pinsamt!” 

 

”Ja alltså till exempel när man pratar lönepolicyn och så kan man ana att det drar åt olika håll i 

kommunen att man inte riktigt har samma utveckling, å i de diskussionerna så kan det här vara 

till hjälp och även att hävda löneläget här så att inte vi halkar efter. ” 

 

 

Cheferna upplevde inte att det ville förändra arbetsgivarpolicyn i någon större utsträckning, utan 

uppgav att i regel när problem uppstår så är det verksamheten som måste se över sitt arbetssätt snarare 

än att det skulle handla om den gemensamma arbetsgivarpolicyn. Detta skulle kunna tyda på singel 

loop learning enligt Argyris och Schön (Hislop, 2009) är en ständig aktivitet som sker inom 

kommunens olika verksamheter. Studiens resultat visar på att chefer uppmanar sina medarbetare att 

fokusera på enheternas effektivitet och att hitta nya arbetssätt för att förbättra strategin för arbetet. Det 

innebär inte att medarbetarna har en kritisk inställning till kommunen som helhet utan enbart till sin 

egen enhet och verksamhet. Detta trots att kommunen har en uttala önskan om att vara en lärande 

organisation.  

 

För att vara en lärande organisation är det viktigt att kommunen ses som en arbetsgivare och som en 

verksamhet för att kunna ta tillvara på varje medarbetares fulla kompetens och kunskap. Enligt 

Börnfelt (2009) är det faktum att kommunen är så uppdelad inom olika verksamhetsområden är typiskt 

för en byråkrati, med olika verksamheter som konkurrerar mot varandra och helt emot vad som krävs 

för att vara en lärande organisation. För att kunna bli en attraktiv och modern arbetsplats krävs att 

kommunen arbetar mer enhetligt något som den nya arbetsgivarpolicyn även syftar till.  
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4.3 Värdeordens innebörd 

 

Kommunen försöker profilera sig med värdeord. Likt den kritik som framförs enligt Hislop (2009) så 

visar studiens resultat på att det finns tendens även inom denna organisation att cheferna till stor del 

har klivit tillbaka till sina egna grundvärderingar. Detta sker sannolikt på grund av den kultur som 

cheferna kommer ifrån och är van vid.  

 

Kommunens organisation är uppdelad i flera olika verksamhetsområden, varje verksamhetsområde 

bedrivs av flera olika chefer i olika nivåer med både operativt och strategiskt ansvar. Därmed ökar 

även sannolikheten att single loop learning inträffar inom verksamhetsområdena trots att 

grundvärderingarna inom kommunen inte förändras. Förändringen sker i chefers och medarbetarnas 

handling (Hislop, 2009). Någon organisationskultur enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) har vi 

däremot inte kunnat urskilja, snarare visar studiens resultat på att det är den egna individens bakgrund 

och historia som påverkar individens arbetssätt. Det har vi kunnat urskilja på grund av att två av 

deltagande chefer har en mycket kort anställningstid och det skulle vara osannolikt att dessa två 

personer skulle kunnat påverkas av någon tidigare organisationskultur (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Den organisationskultur enligt Börnfelt (2009) som kan skymta fram är den byråkratiska där de olika 

verksamheterna är hårt styrda av regelverk. De ser på så sätt bara till det egna arbetet och den egna 

avdelningens intresse. Konkurrensen mellan de olika avdelningarna inom organisationen tenderar på så 

sätt att öka. Varje funktion inom organisationen strävar efter att maximera den egna avdelningens 

fördelar eftersom de saknar helhetsförståelse av organisationen och dess omvärld (Börnfelt, 2009). 

Även om de olika cheferna kan uppleva att det är högt i tak på den egna verksamheten så finns det 

väldigt lite samverkan och kommunikation mellan de olika verksamheterna. För att värdeorden ska 

kunna ge kommunen en konkurrensfördel i sina försök att attrahera arbetskraft så gäller det att de 

anställda inom kommunen verkar som ambassadörer för det nya varumärket ”kommunen”.  För att 

detta ska kunna ske måste de vara medvetna om vad varumärket verkligen innebär. I detta fall gäller 

det att cheferna ska ha koll på de värdeord som kommunen ska stå för i sin arbetsgivarpolicy (Melin, 

1999).  

 

Vi ville under intervjuerna få deltagarnas syn och tolkning på värdeorden. Resultatet visade även här 

att chefernas syn på värdeorden var egna tolkningar och inget som var gemensamt grundat av 

kommunen även om cheferna hade en någorlunda liknade syn på värdeordens innehåll. Något som 

deltagarna tenderade att hamna i och återkomma till var arbetet och synen på medborgare. Samtliga 

chefer värderade och belyste intensivt medborgarens syn trots att intervjuerna handlade om 

medarbetare och arbetsgivarpolicy.  

 

4.3.1 Likabehandling 

 

Det första värdeordet inom kommunen är likabehandling. Likabehandling och mångfald är begrepp 

som anses vara mycket viktigt inom dagens organisationer och företag (Jacobsen& Thorsvik, 2002).  

Viktigt är att behandla sina anställda väl oavsett kön, funktionsnedsättning eller bakgrund. Att 

kommunen tar denna fråga på allvar är något som tydliggörs i styrdokument men även ett ämne som 

alla deltagande chefer berörde under intervjuerna. Men det krävs mer än fagra ord för att lyckas med 

detta, och det var samtliga chefer överens om. Det är lätt att framställa en vision om likabehandling 
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och mångfald inom en organisation men desto svårare att praktisera detta ute i verksamheterna. 

Resultatet visar på att det är viktigt att stärka mångfalden inom de högre chefspositionerna och att få 

ett enhetligt arbetssätt som säkerställer att mångfalden byggs in i det dagliga verksamheten och inte 

bara uttalas som ord (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

Ja lika behandling, om man resonerar lite så är det ju som att man ska behandla alla människor 

på ett likvärdigt sätt och det behöver inte betyda att det ska vara lika för alla men man ska 

alltså bli behandlad på ett likvärdigt sätt.  

Likabehandling tror jag, hoppas jag alla får. Det finns säkert de som behandlar städerska på ett 

annat sätt än stadsdirektören eller någon annan chef, tyvärr men, det märkte ju jag när jag 

började som chef, i hur snabbt mailen besvaras så är det sen att få sin röst hör på samma sätt, 

det tror jag inte.  

 

Jag tycker ordet i säg är ganska tydligt, alla ska behandlas lika oavsett allt egentligen. Jag är 

väldigt mycket emot kvotering [...] 

Det känns ju som en förutsättning för att allt ska funka. Vi måste ju behandla varandra 

likvärdigt och med respekt och allt det här annars så kan man ju inte få det att funka.   

 

Att man inte favorisera någon utan att man har lika relationer till alla medarbetare.   

 

4.3.2 Demokrati 

 

Det andra värdeordet är demokrati. Organisationsdemokrati enligt Bolman och Deal (2003) kan utifrån 

ett teoretiskt perspektiv ses på två olika sätt, som en idé med sprängkraft eller som något helt 

orealistiskt. Förmodligen ligger det någonstans mitt i mellan dessa två, precis som inom kommunen. 

De förespråkar demokrati och lika värde men det finns inga tydliga strategier och uttalade riktlinjer om 

hur dessa ska användas i praktiken. Utan det är snarare en vision om att detta ska vara en del av 

kommunens arbetssätt. Empirin visar på att kommunen arbetar i rätt riktning för att uppnå en 

organisationsdemokrati, men att uppnå en sådan är en stökig och svår process som tar lång tid och 

speciellt med tanke på hur stor kommunens organisation är (Bolman & Deal, 2003).  

 

Att man tittar utifrån arbetsgivare och chefsrollen så handlar det ju om att lyssna på alla, att 

alla får göra sin röst hörd. Och man ska lyssna på och ta in synpunkter på det viset då. Innan 

man fattar beslut och så ska hör sig för på olika sätt delaktigheten och hur vi ser på den. Att bli 

lyssnad på och respekterad.  

 

Att alla får tycka till och vara med i processen och att det inte är ett envåldstyre, vissa saker 

ska kanske inte alla vara med och tycka till men att man bollar det, sen kan jag ibland tycka att 

man ska bolla saker lite för mycket det ska samverkas och det ska upp på APT och sen ska det 

samverkas igen och ibland kan det bli lite för omständligt. Men det är ju ett sätt att jobba på 

det med och det är ju ett sätt att alla ska få vara med och tycka till, vissa gånger blir det jätte 

bra och i vissa fall kan det bli lite omständligt och ta lite tid. 

 

Jag som chef har varit så att jag har inte styrt och ställt och pekat med hela handen utan det har 

varit mycket som vi har resonerat oss fram till. Vad vi ska ta vägen och hur vi ska gå till väga 

sen är det klart att jag styrt också naturligtvis. Men hela tiden sett till så att alla är med på vad 

vi ska ta vägen och vad som sker.  
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Det handlar om oss alla med att medborgarna ska kunna påverka, vad kommunen ska arbeta 

med. Det finns även andra forum, det är viktigt att ta in medborgare.  

 

4.3.3 Rättssäkerhet 

 

Tredje värdeordet är rättssäkerhet och behandlas utav deltagande chefer som rättssäkerhet mot 

medborgare inom kommunen. Cheferna hade de svårt att relatera rättssäkerhet till medarbetare och det 

tyder trots allt på att det råder en kultur och ett nedärvt mönster av etiska koder och förhållningsätt i 

synen och arbetet på medborgare(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Resultatet tyder på att chefer inom 

kommunen värdesätter rättssäkerhet gentemot medborgare högre än rättssäkerhet gentemot 

medarbetare .  

 

Det är ju viktigt att vi behandlar medborgaren på lika sätt oavsett vart i verksamheten personen 

vänder sig. Men det är ju en bedömningsfråga och det är ju viktigt med dialog så att samsyn 

blir så stor som möjligt.  

 

En öppenhet mot allmänheten och att lämna ut handlingar snabbt, vi har ett hårt krav på oss att 

vi ska kunna gör det på en gång, inom ett dygn ska vi kunna leverera och det där är ju inte helt 

lätt kan jag säga. 

 

Det är viktigt att man verkligen följer de lagar och regler som finns och att man bollar på 

avdelningen hur man jobbar och det hänger väl mycket ihop med likhet och 

befattningsbeskrivningar och att du vet vad du är på plats för att göra.  

 

Alltså det är framför allt då det skorpar till sig, när det hettar till och man är tvungen att göra 

saker man inte är van att göra, med personalärenden. Så då är det i alla fall för mig otroligt 

noga att det går rätt till. Och schyst enligt alla de regler och bestämmelser som finns.  

 

4.3.4 Medskapande 

 

Resultaten visade att alla deltagande chefer uppmuntrar och värderar medskapande medarbetare. 

Maslow (Hislop ,2009) menar på att det finns ett antal antagande som måste tas hänsyn till vid 

skapandet av en motivationsteori. Människan är en del av en helhet och motivationen hos människan 

utvecklas med tiden, vilket betyder att delaktighet skapar mervärde. Kommunen uppmanar 

medarbetare till att visa mod och vara delaktiga i verksamhetens utveckling men enligt Maslows 

behovsteori krävs det mer än så.  

Medskapande definierades olika bland de deltagande cheferna men alla var överens om att ett 

medskapande ska finnas inom organisationen. Trots medinflytande är det fortfarande den ansvariga 

chefen som har den slutgiltiga beslutsmakten och de stod klart och tydligt hos samtliga chefer att den 

formella makten besitter den ansvariga chefen även om alla deltagande cheferna främjar ett 

medskapande arbetssätt hos sina medarbetare (Bolman & Deal, 2003). Att få medskapande 

medarbetare som alla försöker att göra sitt bästa i alla situationer och arbetar tillsammans mot ett 

gemensamt mål är en viktig del mot att bli en lärande organisation (Senge, 1995).  
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Ja, då kan man tänka så här, ut ifrån hur jag tänker och hur jag ser på det med mina 

medarbetare. Vi pratar om medskapande och det handlar om när man lönesätter och ger 

uppdrag till sina medarbetare och mitt fall då trycker jag mycket på att vill inte bara att du 

jobbar för dig och utan du ska också vara med och bidra till helheten.  

 

Oj det är ju samma sak som det övriga egentligen att alla är med kanske inte själva besluten 

men i processen framåt vi håller på att rekryterar mycket just nu, då försöker vi utse grupper 

som försöker arbeta fram ett förslag och sen så bollas det till övriga gruppen och då får alla 

tycka till. 

 

Det är ju också ett ord som vi använder mycket. Personalen får också bestämma mycket.  

 

Medskapande är att man får vara med och skapa och att inte bara får vara med och säga vad 

man tycker utan att man ja får ett ansvar, bestämma själv vad eller vilken nivå man ska göra.  

 

 

Personalchefen menar att alla chefer inom kommunen bär på sin egen kultur och erfarenhet och att 

kommunen inte kan gå in och styra och ändra på det. Att varje chef bär på sin egen kultur och 

erfarenhet innebär i praktiken en större risk för återställare enligt Abrahamsson(2009). Det är därför 

extra viktigt i implementeringen av arbetsgivarpolicyn att arbeta enhetligt. Kommunen kan kräva ett 

beteende, ett beteende som ska prägla alla chefer inom kommunen (Abrahamsson, 2009). Ett likvärdigt 

beteende som ska kunna bidra till att kommunens chefer agerar och arbetar på ett liknande sätt, därav 

kan tolkningarna av värdeorden skilja sig åt uppger personalchefen, men arbetet ska genomsyra ett 

jämlikt arbetssätt.  

 

[...]man kommer in med olika kompetenser och värdegrund vi kan ju inte ändra på människors 

värdegrund men däremot kan vi ju kräva beteende 

 

[...]vi kräver ett visst beteende som är grunderna för ledarskapet inom kommunen, om jag som 

respektive chef tycker att dom där värdeorden är så laddade så att det stämmer inte med mina 

värdegrunder då ska man tacka nej till jobbet eller lämna jobbet.  

 

Värdeorden kommer ursprungligen från det högsta politiska styrdokumentet som kommunfullmäktige 

tar. Där gör den politiska ledningen visionen, uttalande och ger bilder utav vilket förhållningssätt 

kommunen ska ha till sina medborgare. Och med det som utgångspunkt  ska kommunen på precis 

samma sätt arbeta inåt i organisationen med medarbetare. Kommunen använder därmed de politiska 

formulerade värdeorden på samma sätt inåt i organisationen.  

 

Vi använder oss av de politiska formulerade värdeorden och att man även arbetar på samma 

sätt inåt. Det är viktig, för att vi ska förvänta oss att våra medarbetare jobbar på samma sätt till 

förhållande till våra medborgare.  

 

Att implementera värdeord är en resa enligt personalchefen. I början på politisknivå är värdeorden så 

abstrakta. Men när väl värdeorden kommer ner till kommunledningskontoret de är först då som arbetet 

med implementeringsprocessen kan börja. Personalchefens arbetsuppgift är sedan att dela ut verktyg 

och andra arbetsredskap till chefer på strategisknivå för att sedan kunna implementera värdeorden i 

organisationens verksamheter genom dessa strategiska chefer. För att kunna förändra värderingar, 
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beteende och ledarskap så krävs det enligt Argyris och Schön en så kallad doubel loop (Hislop, 2009). 

Kommunens nya arbetsgivarpolicy och dess värdeord bygger på ett sådant organisatoriskt lärande. 

Jag brukar ha den här bilden av att ändra kursen på atlantångare. För det första så tar det en 

himla tid om man säger, en båt med en jädrans massa lager, om det bestäms på 

kommandobryggan högt där uppe innan det kommer till maskinrummet och det verkligen 

händer saker och dessutom om inte ledningen är beredd att gå alla trappor ner och prata direkt 

med maskinisterna, utan att det här ska silas i olika led. Så vet ni ju tysta leken, hur det kan låta 

när det kommer fram, så det är ju klart att där får man pröva sig fram med olika pedagogiska 

metoder för att nå fram och det är en resa. Det är ju inte bara att lägga om kursen för det kan ju 

komma isberg i vägen och då kanske man måste korrigera och kanske sänka hastigheten och 

det kan komma andra saker som försvårar det här.  

 

Saker som kan försvåra förändringsarbetet är så kallade återställare som är relativt vanliga i 

organisationsförändringar. Speciellt inom en så stor organisation som kommunen. Att försöka gå från 

en så hierarkisk struktur som kommunen till att bli en mer platt och modern organisation kan ta väldigt 

lång tid och kommer kräva mycket mer arbete (Abrahamsson, 2009).  

 

Organisationens mål är tydligt dokumenterade och lika så kommunpolitikernas vision. Något som är 

en av delarna som krävs för att bli en lärande organisation. Resultat visar även på att en okunnighet 

samt bristande kompetens inom området hos deltagande chefer. För att ett dubbel-loop lärande ska 

kunna inträffa krävs det att kommunen ser över och förändrar medarbetarnas kunskapsbas, kompetens 

mål, rutiner och eventuella normer. Men det krävs även att kommunen ser över chefernas inställning 

till medarbetarna och deras möjligheter att utveckla den kunskap och kompetens de besitter. Detta 

gäller inte bara inom den egna verksamheten utan en medarbetare kanske kan utvecklas mer eller göra 

större nytta inom ett annat verksamhetsområde.  

 

4.4 Enhetlighet  

 

När vi frågar samtliga chefer ifall de ser kommunen som en och samma organisation så fick vi olika 

svar. Inte många av de tillfrågade cheferna upplevde kommunen som en och samma arbetsgivare. Utan 

flera av cheferna såg sin förvaltning och verksamhet som en organisation, som sin arbetsgivare. Något 

som är vanligt inom en byråkrati. Detta tillsammans med att byråkratin som organisationsstruktur kan 

få svårt att anpassa sig till nya situationer eller som i detta fall en ny arbetsgivarpolicy (Börnfelt, 

2007). Samarbetet med övriga kontor utanför chefernas egna verksamheter upplevdes som minimal 

och lika så relationen till kommunledningskontoret.  

 

[...]jag ser kommunen som en koncern med dotterbolag[...] 

 

Ska jag svara ärligt? Nej jag ser inte kommunen som en och samma organisation 

 

Absolut! För mig är det en organisation, sen förstår jag att de som arbetar ute inte tycker det 

men för mig är det en enda.  

 

Enligt personalchefen så är detta en intressant fråga, resultatet av medarbetarenkäten visar just på att 

arbetsplatsen är det som upplevs som viktigast, ju längre bort medarbetaren kommer från 
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kärnverksamheten desto mer minskar förtroendet och de ser helt enkelt inte kommunen som en och 

samma arbetsgivare.  

Medarbetarundersökningen som personalchefen pratar om utfördes av kommunen själv och 

genomfördes i september och oktober 2012 och cirka 8000 personer inom kommunen svarade. Vilket 

innebär att cirka 80 % av alla medarbetare inom kommunen deltog i undersökningen. Nytt för i år var 

att det fanns en tydligare koppling till kommunens inriktningsmål och till den nya arbetsgivarpolicyn. 

Undersökningens syfte är ett led i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta är ett 

återkommande utvärderings- och mätinstrument som ger värdefullt underlag för att kunna kartlägga 

styrkor och förbättringsområden inom kommunen. Men även för att använda som beslutsunderlag för 

utveckling och förändring samt att utveckla ledar- och medarbetarskapet. I undersökningens resultat 

framkommer det bristande utvecklingsmöjligheter inom kommunen. Att utläsa av resultatet så anser 

sig medarbetare inom kommunen kunna ta initiativ till förbättring och utveckling. 

Personalchefen uppgav att det viktiga nu är att öka rörligheten inom kommunen. Genom att öka 

attraktiviteten och skapa möjligheter till karriärutveckling ökar chanserna till att bibehålla gamla 

medarbetare men även locka nya. Enligt personalchefen så är de viktigaste personerna 

ambassadörerna, de personer som redan är anställda och har gjort en karriärutveckling inom 

kommunen precis som Axelsson och Gransting(2004). Marknadsför kommunen sig som en attraktiv 

arbetsgivare måste även kommunen kunna leva upp till detta anser personalchefen. Detta kan 

kommunen göra genom ambassadörerna som kan belysa och synliggöra möjligheter. Personalchefen 

beskriver  Employer Branding och genom ambassadörer ska kommunen stärka sitt varumärke för att 

kunna rekrytera och attrahera gamla som nya medarbetare (Axelsson & Gransting, 2004).  

 

[...] viktigt är att öka rörligheten inom kommunen för att ta tillvara på kompetenser. Därför är 

det så viktigt att samla chefer utöver verksamhetsgränserna för här har vi något gemensamt. 

 

Men det är helt rätt att vi har fått tydliga signaler om att anställda medarbetare upplever att 

utvecklingsmöjligheterna är begränsade. 

 

4.5 Kommunens investering i medarbetare 

 

En grundförutsättning för att upprätta ett attraktivt Employer Brand är att organisationen bör se över 

vad det har att erbjuda i form av arbeten och karriärmöjligheter (Axelsson & Gransting 2004). 

Viljan att investera i medarbetare är tydlig dokumenterat i kommunens styrdokument. Det framgår så 

väl i de högsta politiska styrdokumenten att kommun står inför stora utmaningar som konkurrens och 

rekryteringsbehov kommande år. De ställer höga krav på medarbetare, som medarbetare i kommunen 

ska du vara mångkunnig, skicklig på att samarbeta, du ska kunna lösa problem och ha ett stort ansvar i 

arbetet. Ledare i kommunen har i uppdrag att skapa förutsättningar och arbetar för att detta ska kunna 

äga rum. Studiens resultat visar på att chefer inte har några tydliga riktlinjer på hur de ska agera i 

frågor som internrekrytering och kompetensförsörjning. Idag ligger ansvaret hos respektive chef att ta 

ställning i frågan. Kommunens vision och teorin om att investera och utnyttja inneboende resurser 

enligt Bolman och Deal (2002) framstår till en början att överensstämma ganska bra. Efter intervjuer 

med deltagande chefer framkom resultat att teori och praktik inte överensstämmer i det verkliga 

arbetet.  
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Kommunen har en utspridd HR-funktion, detta ökar sannolikheten att organisationen arbetar olika 

inom organisationens verksamheter. Det finns ett centralt HR-center i kommunen men enligt 

deltagande chefer används dessa enbart vid chefsrekrytering eller vid specifika önskemål. Det är upp 

till varje berörd chef att ta ställning i frågan, det finns alltså inga bestämmelser att alla i kommunen ska 

använda sig av HR-centr. Vid en Employer Brand är samarbetet mellan HR-funktionen och 

verksamheterna grunden för att kunna upprätthålla strategin. Genom samarbete skapar organisationen 

förutsättningar för att skapa innehåll och profilering för ett Employer Brand (Axelsson & Gransting 

2004). 

 

Vi har i dag en HR organisation som är oerhört knepig genom att den är uppdelad och jag kan 

ju berätta att det är ett föremål för översyn (Personalchef).  

 

Genom internrekrytering ökar organisationen sannolikheten att medarbetare och chefer investerar tid 

och resurser i kompetenshöjande åtgärder (Bolman & Deal, 2003). När vi frågade deltagande chefer 

om deras syn på extern- och internrekrytering och vilket det fördrog fick vi blandade svar; 

 

Man ska inte ha någon förtur för att man jobbar inom kommen, det ser jag inte alls.  

 

Alltså vi måste rekrytera externt för det vi har räcker inte. Så vi kan inte stänga dörrarna och 

tro att vi kan klara oss. 

 

Det beror ju på vem som är mest lämpad för jobbet. Jag har faktiskt rekryterat väldigt många 

sedan jag började här och jag har inte rekryterat någon internt.  

 

Det är bra med interna rekryteringar, för då vet man vad det är för folk så att säga. När vi gör 

externa rekryteringar, det är ju lotteri för att det är väldigt svårt att få korrekta 

referenstagningar. Det vet vi, folk vill ju bli av med folk och då säger man vad som helst[...] 

 

 

Enligt personalchefen så står kommunen inför ett generationsskifte och det är flera chefer som kommer 

gå i pension inom de närmaste åren. Därmed är det viktigt enligt personalchefen att ta tillvara på 

kompetensen inom organisationen men även att kunna locka nya medarbetar utanför kommunen. Inför 

generationsväxlingen är det viktigt precis som personalchefen är medveten om att både behålla 

kunskapen den äldre generationen bär på men även att attrahera ny arbetskraft (Boman, Furth, 

Pernemalm, Leijsved, 2010) För att göra detta krävs det genomgripande förändringar, resultatet från 

våra intervjuer med chefer inom organisationen visar att dessa förändringar inte riktigt nått hela vägen 

fram. För att kommunen ska kunna kalla sig en flexibel och lärande organisation krävs mer. Det gäller 

att cheferna inom kommunen ser till alla medarbetare som resurser och försöker utveckla deras fulla 

kapacitet. Att de har ett öppet klimat som främjar lärande och där det är tillåtet att göra misstag och att 

lära sig av detta. Det ställer stora krav inte bara på cheferna inom organisationen utan även 

medarbetarna om denna förändring ska kunna ske (Senge, 1995).   

 

”Vi har väldigt många medarbetare generellt sätt som är 40-talister och tidiga 50-talister som 

jag och som går i pension nu under kommande, och den processen har ju redan börjat. Vi 

omsätter ju väldigt många nu och vi måste ju då tala om för den kommande generationen och 

kanske också, eller inte kanske utan det är helt klart på det att vi måste tvätta bort en hel del 

fördomar och en del uppfattningar om vår verksamhet. ” 
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”Det viktigaste egentligen är att vi lyckas marknadsföra varumärket. Så att vi kan attrahera 

människor att utbilda sig och jobba inom kommunen, med välfärdsfrågor. Viktigt är att vi får 

människor som vill vara med och bygga välfärd. Även värdeorden är ett sätt att stärka 

kommunens varumärke.” 

 

Varumärket kommunen behöver stärkas genom att kommunens nuvarande medarbetare verkar som 

ambassadörer för att locka nya medarbetare och även behålla den nuvarande kompetensen. Genom 

detta skulle kommunen marknadsföra sig utåt, men först krävs att den nuvarande medarbetarkretsen 

blir mer medveten om den satsning kommunen gör. För att kunna bli ambassadörer för kommunen 

krävs att alla medarbetare är väl insatta i vad varumärket står för (Melin, 1999).  

Kommunen står inför en generationsväxling precis som många andra företag och organisationer. Det 

viktigaste kommunen kan arbeta med förutom att försöka bibehålla den kunskap som de äldre bär på är 

att försöka attrahera nya unga medarbetare. Precis som personalchefen säger. Genom att försöka ha en 

kultur där nytänkande är utmärkande för organisationen, där det finns en öppen kultur med högt i tak. 

Något som cheferna vi intervjuat sagt att deras verksamhet har. Detta är enligt Boman et al (2010) 

utmärkande för företag som lyckats attrahera och behålla yngre arbetskraft. Däremot har vi inte funnit 

några tecken på att det finns ett tydligt ansvar för att unga ska integreras i organisationen eller att det 

finns en strategi för att unga ska stanna (Boman et al, 2010).  

 

5.  Diskussion  

 

Nedan följer en diskussion om valda metoder samt en diskussion kring det resultat som vi i studien har 

presenterat. Avsnittet avslutas med vidare studier.  

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Vår tanke inför intervjuerna med de deltagande cheferna var att inte ge dem chansen att läsa på om den 

nya arbetsgivarpolicyn. Detta eftersom vi ville få en så rätt bild av verkligheten som möjligt. Om vi 

hade skrivit i mailet att vi skulle intervjua om den nya arbetsgivarpolicyn tog vi för givet att många 

skulle förbereda sig och läsa på om den. Vilket skulle ha gett en missvisande bild av hur verkligheten 

ser ut. 

Vi anser att studien har en god hållbarhet och skulle vi göra om studien i en större omfattning så tror vi 

att resultatet skulle blivit detsamma. Ska vi se självkritiskt på studien, som vi självklart ska så bör 

urvalet av deltagande chefer varit större och bredare. Vidare anser vi att urvalet av chefer skulle ha 

varit beroende på chefspositioner detta för att se om resultatet skiljer sig åt beroende på vilken linje 

chefen befinner sig på.  

 

Genom kvalitativ intervju ville vi se om arbetsgivarpolicyn genomsyrar ledarna inom organisationen 

och hur värdeorden praktiseras. För att få till en så bra intervjuguide som möjligt har vi använt oss av 
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så korta och enkla frågor som möjligt och hoppades på att få så långa och utvecklade svar som möjligt. 

Vi har undvikit Varför formulerade frågor och istället koncentrera oss på frågor i beskrivande form 

som Vad och Hur (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

Vi kunde även ha valt helt andra metoder för att få fram ett resultat på vår studie. Vi kunde till 

exempel ha valt att genomföra en mer kvantitativ studie i form av webbenkäter som berörda chefer 

inom kommunen fått besvara. Detta skulle i och för sig göra det möjligt för oss att nå ut till ett mycket 

större antal chefer inom kommunen, vilket skulle vara en stor fördel. Tyvärr hade det då varit svårt att 

få ett så ärligt svar som vi nu fick eftersom cheferna då haft möjlighet att kolla upp vad kommunens 

arbetsgivarpolicy står för. Det hade dessutom inneburit stora svårigheter i att formulera frågor och fått 

svar på cheferna upplevelse av kommunens arbetsgivarpolicy. En annan svårighet som vi ser med 

webbenkät är det skulle kunna vara en stor mängd bortfall av svarande deltagare. Många chefer inom 

kommunen hade säkert tyckt att det är onödigt att svara på en liknande webbenkät. Fördelen med en 

intervju är dessutom att vi har chansen att ställa följdfrågor när de uppkom. Vi har även chansen att 

förtydliga frågor vid behov. För att analysera kommunens styrdokument hade vi kunnat använda oss 

av en mer kvantitativ metod och helt enkelt räknat i vilken frekvens som kommunens nya värdeord 

förekommer. Vi tycker att denna metod skulle kunna komma att missa viktiga stycken och i vilket 

sammanhang som värdeorden förekommer. Det skulle även vara svårt att ta reda på hur kommunen 

kommit fram till arbetet med dessa värdeord, därför valde vi att göra en mer kvalitativ metod eftersom 

vi anser att resultatet blir mer givande att analysera eftersom även texten som helhet analyseras.  

 

5.2 Arbetsgivarpolicyns värdeord och dess tolkning 

 

Med tanke på att ingen av de chefer vi intervjuade på rak arm kunde komma på vilka värdeorden var 

så visar det tydligt på hur svårt kommunledningen har haft att implementera den nya 

arbetsgivarpolicyn. Det är dessutom stora skillnader mellan hur de olika cheferna väljer att tolka 

värdeorden. Alla ser endast till den egna verksamheten och det blir då väldigt svårt att ha en enhetlig 

arbetsgivarpolicy för hela kommunen. Likvärdigheten försvinner då som genom ett trollslag. Om inte 

kommunen ökar samverkan och kommunikationen mellan de olika verksamhetsdelarna är det svårt att 

se hur de ska kunna uppnå värdeorden och få dem att tolkas lika inom alla de olika delarna. 

Det skiljer sig från styrdokumenten där värdeorden är tydligt dokumenterade och återupprepas bland 

de olika styrdokumenten. Eftersom en av oss har kopplingar till den utvalda kommunen så vet vi att 

styrdokumenten är tillgängliga för alla chefer på kommunens intranät. Vilket gör det anmärkningsvärt 

att inte någon av cheferna har kommit i kontakt med värdeorden. De bör ligga i varje chefs intresse att 

ta reda på vad organisationen står för. Att orsaken till detta skulle vara på grund av en viss kultur kan 

vi inte påstå. Detta eftersom två av cheferna endast har arbetat inom kommunen i cirka 1 år. Det skulle 

vara anmärkningsvärt i fall dessa två personer skulle ha påverkats av en någon tidigare 

organisationskultur efter så kort tid.  

Personalchefen menar att det inte spelar så stor roll om inte cheferna har koll på de exakta värdeorden i 

arbetsgivarpolicyn bara de har någon form av gemensam värdegrund. Men hur ska det vara möjligt för 

de olika verksamheterna att arbeta på ett likartat sätt och samma värdegrund om inte värdeorden och 
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därigenom arbetsgivarpolicyn är kända för respektive chef. Ifall kommunen ska få chansen att uppnå 

visionen om att bli en flexibel och lärande organisation.  

Det kommer krävas mycket mer från kommunens sida för att komma till rätta med denna problematik. 

Eftersom kommunen är en stor organisation och har mer än 500 chefer är det lätt att förstå att det är ett 

arbete som kommer ta tid. Det faktum att kommunen bara arbetat med den nya arbetsgivarpolicyn i 

drygt ett år gör att vår studie ska ses som en ögonblicks bild av hur läget ser ut just nu.  

I kommunens styrdokument finns inget krav på att någon av cheferna inom organisationen på någon 

nivå ska delta i de workshops och övriga övningar som rekommenderas för att arbetsgivarpolicyn ska 

genomsyra organisationen. Om det inte finns något sådant krav utan bara rekommendationer är det lätt 

för cheferna att se sitt schema som för fullt redan och helt enkelt släppa allt som har med 

arbetsgivarpolicyn att göra. Det verkar snarare som att varje verksamhet står på egna ben.  

Frågan som vi ställer oss är om kommunen vill vara en lärande organisation eller om det bara är ett sätt 

att marknadsföra sig utåt. För om kommunen verkligen vill vara en lärande organisation så anser vi att 

det krävs att kommunen utifrån styrdokumenten ställer krav på chefer. Styrdokumenten är 

välformulerade på ett pedagogiskt sätt och är ett bra ledande arbetsverktyg. Men självklart, 

implementeringsprocessen tar tid och kräver resurser. Bevisligen räcker det inte att överlämna ansvaret 

till chefer på högre nivåer inom organisationen, utan kanske är det precis som personalchefen uttrycker 

sig i intervjun när han beskriver om ”att ändra kurs på atlantångaren”. Att det faktiskt är den högsta 

strategiska ledningen som måste gå alla trappor ner till golvet för att rätt information ska hamna på rätt 

plats. 

Det finns väldigt lite samverkan mellan verksamheterna något som försvårar för medarbetarna att dra 

nytta av en så stor organisation. Många av cheferna uttrycker att det inte finns så stora 

karriärmöjligheter inom kommunen men det verkar till stor del bero på att de bara tänker på den linjära 

karriärstegen. Inom en så stor organisation som kommunen bör det finnas möjlighet till att bredda sina 

kunskaper på annat sätt än att bli chef inom den egna verksamheten. Medarbetarenkäten visade på att 

så lite som 20 procent av medarbetarna kan tänka sig att bli chef. Detta kan bero på det faktum att de 

inte ser att det finns så stora möjligheter, något som även de chefer vi intervjuat har talat om. Även att 

de bara ser att medarbetarna kan bli chef inom den egna verksamheten. Att öka rörlighet genom att se 

kommunen i sin helhet som en arbetsgivare är en möjlighet till att öka internrekryteringen. Ett sätt för 

kommunen kan vara att införa någon form av strategi för hur chefer ska hantera internsökande vid 

rekrytering.  

Vidare skulle en enhetlig HR-avdelning kunna tillvarata kompetens genom att samla medarbetares 

kompetenser i ett kompetenssystem. Medarbetare är en viktig strategisk resurs och det krävs verktyg 

som ger HR möjlighet att följa upp och utveckla kompetensarbetet. Ett konstaterande är att kommunen 

har ett stort och tidskrävande arbete framför sig att uppfylla visionen om att värdeorden ska genomsyra 

hela organisationen. Frågan är om det går att få en så stor organisation på dryga 12 000 medarbetare att 

tänka och agera på ett liknande sätt utan en central HR-funktion.    

Något som vi aldrig fick svar på under studiens gång var hur kompetensförsörjningen egentligen sker 

inom kommunen idag. Men det vi kan konstatera är att ansvaret ligger hos respektive chef att ta 

ställning i frågan. Kommunen efterfrågar medskapande medarbetare, men hur förvaltar de detta 
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medskapande inom kommunen. Kommunen står inför ett stort generationsskifte och frågan är om 

organisationen är mogen för ett nytt modernt arbetssätt.  

 

5.3 Organisationens varumärke  

 

 

Om kommunens varumärke påverkas genom arbetsgivarpolicyns värdeord är tveksamt. Detta till stor 

del på grund av att arbetsgivarpolicyns värdeord hitintills inte har kunnat omsättas i verkligheten i de 

olika delarna i kommunen. Om de olika verksamheterna ska kunna leva upp till värdeorden krävs 

mycket mer arbete för att chefer ska ändra sina tidigare tankar och förändra den rådande kulturen inom 

verksamheten. För att genomföra en så stor organisationsförändring som det är att försöka göra om en 

byråkratisk organisation till en mer platt och lärande organisation krävs mycket mer. Som vi tidigare 

har varit inne på så anser vi att organisationen bör få ett enhetligt tänk. Skulle kommunen lyckas med 

det så skulle medarbetare och chefer börjar tänka helhet i stället för enhet. På så sätt skulle kommunen 

bli stark och sammansvetsad och varumärke skulle stärkas. 

I dagens samhälle krävs det inte bara att du som arbetssökande har rätt kvalifikationer, det krävs även 

som arbetsgivare att du är attraktiv för framtidens medarbetare. Det är en bra satsning av kommunen 

som ligger helt rätt i tiden att försöka bli en sådan attraktiv arbetsgivare. Men för att bli det krävs mer 

möjligheter för medarbetarna. Kommunen har inte riktigt nått fram till att kunna dra nytta av att det är 

en så stor organisation med dryga 12 000 medarbetare. Många av de chefer vi intervjuat har sagt att det 

tyvärr inte finns stora möjligheter att klättra upp inom kommunen. Detta måste bli bättre för att 

kommunen ska kunna ses som attraktiv som arbetsgivare.  

Ett ämne som kontinuerligt återkom trots studiens syfte var synen och arbetet gentemot medborgarna i 

kommunen. Det är uppenbart att kommunen har ett stort medborgarfokus vilket genomsyrade alla 

intervjuer som vi gjorde under studiens gång. Om kommunen värdesätter arbetet med 

arbetsgivarpolicy och värdeorden på samma sätt så ser framtiden mycket ljus ut för kommunens 

varumärke. Det vi kan konstatera utifrån textanalysen är att kommunen har en vision som är 

nytänkande och modern. Som vi ser det så kommer garanterat kommunen vinna på att arbeta med den 

nytagna arbetsgivarpolicyn. Genom kommunens vision att skapa en enhetlig organisation kommer 

varumärket stärkas och medarbetarna växa inom organisationen. På så sätt kommer kommunen 

uppfylla visionen om att vara en attraktiv och modern arbetsplats. De teoretiska utgångspunkter som vi 

har valt till studien knyter samman resultatet på ett bra och grundligt sätt och styrker våra slutsatser om 

att kommunen i och med sina visioner är på god väg att bli en attraktiv och modern arbetsgivare. Men 

däremot krävs mer arbete med implementeringen.  

 

5.4 Vidare studier 

 

Det hade varit intressant att granska om det skulle resulterat i större skillnader genom att intervjuat fler 

nya och gamla anställda inom kommunen. Detta för att se om det finns någon skillnad mellan chefer 

som har arbetat en längre tid inom kommunen och chefer som har blivit relativt nyrekryterade.  
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Det skulle även vara intressant att göra en uppföljningsstudie för att se hur långt fram detta arbete har 

kommit om ytterligare något år. Dessutom kan det vara väldigt intressant att se om det blir någon 

större skillnad om de lyckas genomföra den förändring i HR som personalchefen berättade att de 

skulle göra.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

1. Hur många år har du arbetat inom kommunen? 

2. På vilka positioner inom kommunen har du arbetat? 

3. Vad har du för tidigare arbetserfarenhet och utbildningsbakgrund? 

4. Hur ser din arbetssituation ut idag? 

5. Vad står egentligen kommunen arbetsgivarpolicy för? 

6. Tror du att ledare och chefer inom kommunen vet om och arbetar utifrån kommunens 

arbetsgivarpolicy? 

7. Finns det något exempel som du kan komma på där arbetsgivarpolicyn har hjälp dig?, gärna ett 

konkret exempel. 

8. Har du något exempel på när arbetsgivarpolicyn inte har uppfyllt dina förväntningar?, gärna ett 

konkret exempel. 

9. Vad är Likabehandling för dig? Gärna ett konkret exempel på detta 

10. Är det enligt dig möjligt att alla ska få samma möjligheter och förutsättningar oavsett var i 

organisationen man arbetar? 

11. Samverkar du med andra chefer på andra kontor? 

12. Hur ser du på intern- och externrekrytering, vad föredrar du? 

13. Hur ser du på det framtida ledarskapet inom kommunen? 

14. Vad är demokrati dig? Gärna ett konkret exempel på detta 

15. Vad är rättssäkerhet för dig? Gärna ett konkret exempel på detta. 

16. Vad är medskapande för dig? Gärna ett konkret exempel på detta 

17. Hur är din relation till Kommunledningskontoret? 

18. Ser du kommunen som en organisation eller flera små? 
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Bilaga 2 

Brev till respondenterna  

 

Hej 

Vi är två studenter från Uppsala universitet som läser sista terminen på PIVA programmet 

(personalvetare). Vi håller på att skriva vår c-uppsats och har valt att titta närmre på kommunen som 

arbetsgivare.  

Därför undrar vi om ni skulle kunna ställa upp på en intervju. Intervjun kommer att ta cirka 30-60 

minuter.  

Vi kommer i största möjliga mån att bibehålla er anonymitet och vi förhåller oss självklart till de etiska 

riktlinjerna. Intervjun kommer att spelas in men inte publiceras i sin helhet. Deltagandet är självklart 

frivilligt och känsliga frågor behöver inte besvaras.  

Meddela oss vilken dag och tid som skulle passa, gärna någon gång under vecka 50.  

Med vänliga hälsningar  

 

Josefine och Elin 

 

 

 

 


