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1. INLEDNING 
Ett vanligt uttryck inom personalvetenskap är att personalen är organisationens 
viktigaste resurs (Ulfsdotter Eriksson, 2013; Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 
Davidson, 2011). Det är därmed viktigt att personalarbete sker på både operativ 
och strategisk nivå enligt Nilsson et al. (2011) för att medarbetare ska trivas och 
vara produktiva. Ett område inom personalarbete är hur organisationen förhåller 
och arbetar med sin organisationskultur. Organisationskultur är ett område som 
blivit väl utforskat, där de positiva effekterna av en väl genomarbetad 
organisationskultur har lett till att stora och kända organisationer profilerat sig 
genom sin organisationskultur. En organisationskultur beskriver Schein (2010) 
som uppdelad i tre nivåer; artefakter, explicita värderingar samt gemensamma 
antaganden. En del av arbetet med organisationskultur kan alltså involvera hur 
organisationen arbetar med dess värderingar, både explicita och de som ligger 
som grundläggande antaganden. Organisationsvärderingar blir då ett sätt för 
organisationen att profilera sig både internt och externt. Exempelvis kan 
medarbetare få vägledning kring förhållningssätt i det dagliga arbetet (Salas, 
Salazar, Feitosa och Kramer, 2014). Organisationen kan även genom 
organisationsvärderingar visa sina etiska ställningstaganden till intressenter. För 
att arbetet med organisationsvärderingar ska få positiva konsekvenser krävs det 
en tydlig och effektiv kommunikation. Utan en effektiv kommunikation når inte 
organisationsvärderingarna ut, varken internt eller externt. Olika typer av 
organisationer har olika svårigheter att hantera i sitt arbete med 
organisationsvärderingar. I en organisation som vanligtvis präglas av hierarki, 
traditionalism och en tydlig uppdelning mellan de olika verksamheterna kan det 
tänkas att det finns svårigheter för ledningen att nå fullt ut med och 
implementera organisationsvärderingarna. Ett exempel på en sådan organisation 
är en högskola eller ett universitet, det vill säga en akademisk organisation. 
 
Bexell (2011) beskriver att en akademisk organisation bedriver både forskning 
och utbildning på högre nivå, där den akademiska organisation ofta präglas av 
en speciell organisationskultur som en konsekvens av mötet mellan den 
traditionella akademiska andan och den statliga myndigheten. Det beskrivna 
mötet kan göra att subkulturer och konflikter lätt uppstår inom en akademisk 
organisation, vilket enligt Zilwa (2006) samverkar, tävlar och överlappar 
varandra. Följande studie bygger på ett uppdrag som getts från en akademisk 
organisation för att undersöka hur organisationsvärderingar i deras organisation 
kan användas. Den undersökta akademiska organisationen har sina rötter i det 
tidiga 70-talet och har under åren som gått utmärkts som innovativ och 
målinriktad. Det finns tusentals medarbetare som arbetar inom olika områden i 
organisationen, bland annat inom administration, utbildning samt forskning. 
Genom att all rekrytering måste godkännas av anställningsnämnden sker en 
kompetensbaserad rekrytering där krav på relevant kompetens säkerhetsställs, 
vilket har lett till en högkompetent personal som alla sökt sig till den speciella 
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typ av organisation som en akademisk organisation är. Det är tydligt att det kan 
uppstå en problematik med hur arbetet med organisationsvärderingar ska gå till i 
en stor och hierarkisk organisation. Kan organisationsvärderingarna utformas för 
att ena organisationen och skapa gemenskap utan att kväva individualismen? 
 
Mot bakgrund av det givna uppdraget och komplexiteten i en akademisk 
organisation väcktes intresset för hur organisationskultur och 
organisationsvärderingar upplevs av anställda i en akademisk organisation.  

 1.1 Syfte och frågeställningar   
Syftet med studien är att undersöka hur anställda i en akademisk organisation 
upplever organisationskultur och organisationsvärderingar. Vidare undersöks 
hur begreppen organisationskultur och organisationsvärderingar förhåller sig till 
varandra och vilken funktion de fyller i en akademisk organisation.  
 

• Vilken organisationskultur upplever anställda är framträdande i en 
akademisk organisation? 

• Vilka organisationsvärderingar upplever anställda är framträdande i en 
akademisk organisation? 

• Hur kan en akademisk organisation använda sig av 
organisationsvärderingar? 

1.2 Disposition 
Uppsatsen presenteras utifrån sju kapitel; Inledning, Teoretisk referensram, 
Metod, Resultatdiskussion, Metoddiskussion och Slutsats. Varje kapitel är i sin 
tur indelade i avsnitt. Inledning redovisas först där genom en övergripande 
presentation för uppsatsens innehåll. Den teoretiska referensramen kommer 
behandla tidigare forskning och teori kring organisationskultur och 
organisationsvärderingar inom akademin. Vidare följer ett kapitel som beskriver 
den metod som använts för att genomföra studien. Därefter presenteras studiens 
resultat genom att beskriva deltagarnas upplevelser utifrån olika avsnitt. En 
resultatdiskussion förs utifrån studiens resultat samt en metoddiskussion utifrån 
studiens metod. Avslutningsvis presenteras slutsatsen där frågeställningarna 
besvaras och konkretiseras, och där uppsatsens kunskapsbidrag redovisas. 

1.3 Centrala begrepp 
De begrepp som redovisas nedan är centrala för studien och förklaras för att 
underlätta läsningen och förståelsen av uppsatsens innehåll. Samtliga begrepp 
får en djupare förståelse i Teoretisk referensram där de sätts i ett sammanhang. 
Organisationsvärderingar är en del av organisationskulturen, vilket gör att 
begreppen många gånger inte har en given uppdelning i uppsatsens innehåll. 



!

! 3!

1.3.1 Organisationskultur 
“Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna 
samverkar med varandra och omvärlden” (Bang, 1999, s. 24). 

“[Organisationskultur är] mönstret av delade övertygelser och värderingar som 
ger en institutions medlemmar en innebörd, och förser dem med regler för 
beteende i deras organisation.” (Davis, 1984, s. 1).  

1.3.2 Organisationsvärderingar 
“Värderingar definierar det organisationen står för, de egenskaper som i sig 
själva förtjänar aktning och engagemang. Till skillnad från mål är värderingar 
abstrakta; de definierar en grundläggande karaktär som särskiljer en organisation 
från andra organisationer. Värderingar skapar en känsla av identitet, såväl i 
konferensrum som på verkstadsgolv, och får människor att känna sig unika och 
utvalda” (Bolman & Deal, 2013, s. 302). 

1.3.3 Akademisk organisation 
En akademisk organisation kan vara både ett universitet och en högskola, och är 
det begrepp som kommer användas i följande studie. 
 
“[Ett universitet är] en på akademisk frihet och akademisk kvalitet grundad 
samhällsinstitution som bedriver forskning och högre utbildning och konstnärlig 
verksamhet” (Bexell, 2011, s. 86). 

1.3.4 Subkulturer 
Subkultur är ett begrepp som innebär delkulturer eller undergrupper som finns 
inom en organisation. När medlemmar inom en grupp har skapat gemensamma 
erfarenheter så utvecklas gemensamma normer och värderingar som ligger till 
grund för en subkultur (Bang, 1999). 

1.3.5 Kommunikation 
Begreppet kommunikation kan beskrivas som en process av människors kontakt 
med varandra. Syftet med processen är att ett budskap ska uppnå ömsesidig 
förståelse, människor ska alltså delge information för att få fram ett budskap. 
Hur väl kommunikationen fungerar bestäms av en rad faktorer som exempelvis 
individuella, sociala, tekniska och organisatoriska faktorer. Komplexiteten i 
kommunikation är att det finns hinder som gör att budskapet inte alltid når fram 
eller leder till ömsesidig förståelse (Larsson, 2008). 
 
!  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I följande kapitel kommer den teoretiska referensramen redovisas. Kapitlet är i 
sin tur strukturerat och uppdelat i två avsnitt där tidigare forskning och teori 
presenteras. Här beskrivs och förstås litteratur och forskning kring området 
personalvetenskap, vilket beskrivs av Ulfsdotter Eriksson (2013) som 
flervetenskapligt. Vetenskaperna inom personalvetenskap går lätt in i varandra, 
vilket gör att de avgränsade områdena för uppsatsen går att finna i ett flertal av 
personalvetenskapens områden (Ulfsdotter Eriksson, 2013).  

2.1 Tidigare forskning 
Följande avsnitt presenterar tidigare forskning. Här behandlas internationella 
studier som undersöker organisationskultur och organisationsvärderingar inom 
akademiska organisationer, vilket är särskilt relevant för uppsatsens innehåll. 
Vidare presenteras forskning kring hur kommunikation kan te sig i 
organisationer. 

2.1.1 Organisationskultur 
Organisationer är sociala konstruktioner, och det är därmed förståeligt att 
organisationskultur bidrar till att forma anställdas beteenden som i sin tur 
påverkar organisationsresultatet (Hogan & Coote, 2013; Lapina, Kairiša & 
Aramina, 2015). Zander, Jonsen och Mockaitis (2016) har gjort en 
litteraturstudie där de behandlar forskning kring värderingar på 
organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Författarna skriver vidare att 
organisationer kan använda sig av organisationskultur som ett verktyg för att 
öka gemenskapen mellan olika enheter och avdelningar inom organisationen 
(Zander et al., 2016). Lapina et al. (2015) har genomfört en studie genom 
diagnostiserande metoder utifrån redan utvecklade modeller där författarna 
undersöker huruvida organisationskultur kan påverka utvecklingen och 
innovationen inom en akademisk organisation. Författarna beskriver hur 
kulturen kan underlätta identifieringen av en organisation, förutsatt att 
organisationen är medveten om hur kulturen ser ut. Medan 
organisationskulturen är en uppsättning av övertygelser och normer, är istället 
styrningen av organisationen ett sätt att nå organisationens mål (Lapina et al., 
2015).  
 
Zander et al. (2016) skriver att det finns en stark koppling mellan den nationella 
kultur som organisationen befinner sig i och en organisations kultur. 
Organisationer måste därmed anpassa sig efter förväntningar eller normer i de 
samhällen de existerar i (Zander et al., 2016; Lapina et al., 2015). Vidare skriver 
Lapina et al. (2015) att den organisationskultur som finns inom en akademisk 
organisation ofta är väldigt hierarkisk, och att en sådan typ av organisation har 
ett starkt fokus på effektivitet och stabilitet. Det är därför ledningens ansvar att 
förmedla mål, strategi och vilka resultat som ska uppnås till övriga 
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organisationen. En speciell del av organisationskulturen inom en akademisk 
organisation är att den påverkas av hur landet styrs politiskt och hur resurserna 
då fördelas (Lapina et al., 2015). 

2.1.2 Subkulturer 
På alla nivåer i en organisation sammanvävs gemensamma värderingar och 
individer skapar kulturer på gruppnivå, så kallade subkulturer (Zander et al., 
2016). Enligt en studie Zilwa (2006) gjort kring organisationskultur och 
organisationsvärderingar i akademiska organisationer i Australien, kunde 
subkulturer tydligt identifieras i dessa organisationer. Studien genomfördes 
genom en kvalitativ metod där 112 respondenter deltog i semi-strukturerade 
intervjuer. Deltagarna arbetade på 16 avdelningar som tillhörde fyra olika 
akademiska organisationer. Vidare beskriver Zilwa (2006) att subkulturerna som 
identifierats tävlar, samverkar och överlappar varandra.  De som tillhör en och 
samma enhet hade ofta delade värderingar och normer. Subkulturerna är 
vanligtvis flytande, vilket innebär att enskilda individer inom akademin ofta är 
medlem av olika subkulturer i olika skeden av karriären. Zilwa (2006) skriver att 
tydliga subkulturer ofta finns mellan akademin och administrationen i en 
akademisk organisation, där en fientlighet kan visa sig gentemot den andra 
gruppen. Som exempel beskriver Zilwa (2006) hur forskare kan se de 
administrativa uppgifter, som organisationens administration kräver i form av 
rapportering och liknande, som tidskrävande och ett hinder för den egna 
forskningen. Det finns dessutom brist på förtroende mellan de olika 
befattningarna. Câmara och Pereira-Guizzo (2015) skriver att många strävar 
efter prestige i sitt arbete i en högkonkurrerande arbetsmiljö, vilket kan leda till 
brist på förtroende för varandra. Vidare beskriver Zilwa (2006) att ledningen 
ofta kan uppfattas som att de söker en kortsiktig lösning medan den akademiska 
sidan kan uppfattas som självupptagna.   
 
Câmara och Pereira-Guizzo (2015) har gjort en kvantitativ enkätstudie på totalt 
68 forskare där de analyserar relationen mellan arbetsrelaterade värderingar och 
organisationsvärderingar hos forskare. Câmara och Pereira-Guizzo (2015) 
skriver att forskare inom akademin värderar själva arbetet högre än den 
finansiella vinsten, vilket går i linje med hur Zilwa (2006) beskriver att många 
forskares identifiering till deras yrke är så starkt att det är deras primära 
tillhörighet. Vidare beskriver Câmara och Pereira-Guizzo (2015) att arbetet kan 
ge självförverkligande, bidragande, glädje och en professionell bedrift. 
Forskarna har även en känsla av förverkligande i kunskapen om att deras arbete 
bidrar till en bättre värld. Zilwa (2006) skriver att de som identifierar sig starkt i 
rollen som forskare, känner ofta en svagare tillhörighet med den administrativa 
sidan av den akademiska organisationen. En konsekvens är att den akademiska 
organisationens organisationsvärderingar prioriteras bort framför deras egna. 
Forskarna känner ofta ett motstånd att försöka anpassa sig efter organisationens 
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önskemål om det drabbar deras forskning (Zilwa, 2006). I vissa fall finns en 
överensstämmelse mellan forskarnas egna och organisationsvärderingarna. Det 
kan till exempel vara en värdering som främjar forskningen, och där suddas 
motståndet ut. Den främsta spänningen mellan forskare och den akademiska 
organisationens ledning är att forskare många gånger uppfattas som att de till 
stor del värdesätter sin egen forskning framför vad som är organisationens bästa 
(Zilwa, 2006). 

2.1.3 Organisationsvärderingar 
Den primära mening för utformning och spridning av organisationsvärderingar 
är socialisering för organisationens anställda, vilket gör att anställdas roll i 
värderingsarbetet och utformning av värderingar viktigt (Zander et al., 2016). 
Devero (2003) har skrivit en artikel utifrån tidigare forskning, där författaren 
lyfter att i värderingsarbete är det mindre viktigt vilka värderingar som 
publiceras offentligt och av större vikt vilka värderingar som faktiskt används 
och arbetas med i praktiken. Det vill säga om värderingarna är tomma ord eller 
inte (Devero, 2003). Lapina et al. (2015) lyfter att de mest önskvärda 
värderingarna för en god organisationskultur inom akademin är innovation, 
utveckling, risktagande och kreativ frihet. 
 
Hogan och Coote (2013) har utvecklat en empirisk modell som bygger på 
Scheins (2010) modell om organisationskulturens tre nivåer. Studien har testat 
den empiriska modellen på 100 deltagare och visar hur organisationskultur som 
normer, artefakter och beteenden kan påverka resultatet i organisationen. Vidare 
skriver Hogan och Coote (2013) såväl som Alvesson och Sveningsson (2014) att 
organisationen kan bidra till att skapa önskade beteenden, vilket kan göras 
genom att skapa och bädda in värderingar och normer i organisationens 
artefakter. Det vill säga de delar av värderingsarbetet som är synliga. Hogan och 
Coote (2013) beskriver artefakter som ett kraftfullt sätt att kommunicera och 
främja värderingar som stöder de beteenden som önskas. Genom artefakter, som 
exempelvis officiella värderingar, kan chefer ställa mätbara riktlinjer för 
beteenden som de anställda kan följa (Hogan & Coote, 2013). Câmara och 
Pereira-Guizzo (2015) skriver att det finns flera konkreta handlingar som en 
akademisk organisation kan göra i värderingsarbete, bland annat att uppmuntra 
autonomi hos medarbetare och att involvera forskare i beslut som angår dem. 
Devero (2003) belyser att organisationer som arbetar med värderingar måste 
hitta mätverktyg som kan mäta hur värderingarna efterlevs i organisationen. 
Dessa bör vara mer än finansiella rapporter och inkludera mer icke-traditionella 
områden som arbetsmiljö, anställdas moral eller annat område organisationens 
värderingar bidrar till (Devero, 2003). 

2.1.4 Individers värderingar 
Resultatet i studien av Câmara och Pereira-Guizzo (2015) visar på att forskare 
främst värderar sitt självförverkligande på arbetsplatsen. Om även 
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organisationen värderar självförverkligande hos anställda kan det få en positiv 
inverkan på forskares vilja att utbilda, producera kunskap och även utveckla mer 
innovativ teknologi för produktionssyfte. Utifrån studien beskriver författarna 
bland annat hur olika värderingar kan ge olika effekter i en organisation, 
exempelvis kan bland annat autonomi skapa en känsla hos forskare av att 
organisationen stödjer kreativitet och innovation (Câmara & Pereira-Guizzo, 
2015).  
 
Vveinhardt och Gulbovaite (2015) har analyserat sjutton modeller från tidigare 
forskning för att utvärdera vilken modell som bäst kan mäta och öka 
överensstämmelsen mellan en individs personliga värderingar och en 
organisations värderingar. Författarna skriver bland annat att ju starkare 
överensstämmelse mellan de personliga värderingarna och 
organisationsvärderingarna, desto mer positivt påverkas båda parter. För att en 
lyckad nyrekrytering ska ske, bör kandidatens personliga värderingar därför 
matcha med organisationsvärderingarna. Câmara och Pereira-Guizzo (2015) 
presenterar tidigare forskning som visar på att om individens personliga 
värderingar stämmer överens med organisationens värderingar kan det ha en 
positiv inverkan på prestationen. Malbašić et al. (2015) belyser det faktum att då 
organisationer är skapade av människor är organisationsvärderingarna även 
grundade på personliga värderingar. Författarna skriver däremot i deras studie 
att det är viktigt att skilja på personliga värderingar och 
organisationsvärderingar, då personliga värderingar är en psykosocial produkt 
och unik för varje individ.  

2.1.5 Resultat av värderingsarbete 
Devero (2003) och Malbašić et al. (2015) belyser att organisationsvärderingar 
kan påverka en organisations resultat och även synas på ett ekonomiskt plan. 
Hogan och Coote (2013) skriver att de olika skikten av organisationskultur, 
visar på att värderingar som stödjer önskat beteende i organisationen påverkar 
organisationens resultat. Författarna lyfter att önskade beteenden är svåra att 
skapa om de inte finns i exempelvis rutiner i organisationen (Hogan & Coote, 
2013). Devero (2003), Malbašić et al. (2015) och Lapina et al. (2015) skriver att 
genom att ha en lämplig kombination av organisationsvärderingar och 
långsiktiga mål som grund kan organisationen få en strategisk fördel. Zander et 
al. (2016) samt Vveinhardt och Gulbovaite (2015) belyser att om en 
organisations värderingar stämmer överens och matchar med anställdas 
värderingar, leder det till positiva effekter som organisationsengagemang, 
arbetstillfredsställelse och ökad prestation. 
 
Devero (2003) skriver att det är ledningens ansvar att leva efter organisationens 
värderingar, för att på så sätt vara ett levande bevis på hur de kan förvaltas. 
Zander et al. (2016) skriver att om en organisation har vissa kärnvärderingar, är 
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det svårt för ledningen att implementera strategier som går emot dessa då 
organisationsvärderingar är en grundsten för själva organisationskulturen. Enligt 
Hogan & Coote (2013) bör alla chefer förstå att organisationsvärderingar bidrar 
till önskade beteenden hos anställda, och att det i sin tur främjar resultatet i en 
organisation. Devero (2003) skriver att chefer har ett ansvar att kommunicera 
organisationsvärderingarna till sina anställda, något som inte alltid är enkelt då 
Alvesson och Sveningsson (2014) skriver att många chefer har svårt att förstå 
varför organisationsvärderingar är viktiga. Devero (2003) beskriver att för att få 
alla fördelar som organisationsvärderingarna kan ge, krävs det att de arbetas 
med inom organisationens alla nivåer. 

2.1.6 Mission-based model of Organisational Values 
I studien av Malbašić et al. (2015) undersöks hur existerande modeller för 
organisationsvärderingar går ihop med moderna organisationers officiella 
värderingar. Organisationerna som har undersökts är 94 av de 100 mest 
framgångsrika i världen, där ingår företag som exempelvis Toyota Motors och 
Apple. Författarna har utifrån befintliga modeller för organisationsvärderingar 
utvecklat en ny modell; Mission-based model of organizational values. Nedan 
presenteras en egen förenklad version av modellen, med ursprung i den modell 
Malbašić et al. (2015) utvecklat. 
 
För att klassificera en organisations värderingar måste hänsyn tas till huruvida 
organisationen förhåller sig till sin omvärld. Modellen presenterar sedan fyra 
aspekter som måste tas hänsyn till vid applicering; om värderingarna är 
självorienterade, socialt orienterade, framåtskridande eller stabila. 
Organisationsvärderingarna kan sedan klassificeras in i fyra olika kategorier; 
verksamhetsvärderingar, relationsvärderingar, utvecklingsvärderingar samt 
tillföringsvärderingar (Malbašić et al., 2015). Verksamhetsvärderingar är 
värderingar som främst är individorienterade och som tenderar att involvera 
stabilitet, regler, mål och självförbättring. Relationsvärderingar är de värderingar 
som främst är socialt orienterade, ger stöd, är självutvecklande men kan även 
involvera stabilitet. Utvecklingsvärderingar involverar värderingar som är främst 
självorienterade men som även kan tendera mot framåtskridande, de kan 
innefatta innovation, mål, öppenhet för förändring samt självförbättring. 
Tillföringsvärderingar är värderingar som främst är socialt orienterade men kan 
även tendera till att vara framåtskridande, de kan även innefatta stöd, innovation 
samt självutveckling (Malbašić et al., 2015). 
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Figur 1. Egen förenklad modell utifrån Mission-based model of organizational 
values av Malbašić et al. (2015, s. 444). 

2.1.7 Kommunikation inom organisationer 
Palttala, Boano, Lund och Vos (2012) har gjort en studie via en kvalitativ enkät 
om vilka begränsningar det finns hos organisationer i kommunikationen vid 
krissituationer. Respondenterna arbetade över hela världen. Då studien även 
behandlar kommunikation i organisationer övergripande, ansågs artikeln 
relevant för uppsatsens studie. Författarna skriver att om anställda blir mer 
delaktiga vid förändringar är de oftast mer mottagliga för förändringar. Palttala 
et al. (2012) förespråkar öppen kommunikation i organisationer, att samtliga 
anställda ska hela tiden få information om vad som sker i organisationen. Zilwa 
(2006) skriver att flest förändringsinitiativ görs från ledningens håll, ett så kallat 
top-down perspektiv, vilket gör att de som känner mest entusiastisk kring 
förändringar är de med ledande befattningar. Likaså belyser Zander et al. (2016) 
paradoxen att processen av att hantera organisationsvärderingar är en top-down 
process, men ändå uppstår värderingar genom hela organisationen. Vidare 
skriver Zilwa (2006) att det beror på att övriga anställda känner att de tappar 
kontroll vid förändringar de inte är delaktiga i.  
 
Zilwa (2006) lyfter att organisationsvärderingar inte alltid används som önskat, 
vilket till stor del beror på att det finns brister i kommunikationen mellan 
ledning och enheter. Alvesson och Sveningsson (2014) skriver att medarbetare 
ofta har svårt att förstå varför organisationskulturen bör arbetas med. Vidare 
beskriver Palttala et al. (2012) att kommunikationsbrist i organisationer kan bero 
på att anställda i organisationen har otillräcklig kunskap om andra anställdas 
roller och arbetsuppgifter vilket gör det svårare att samverka. Balmer (2013) 
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beskriver en organisations varumärke som en del av organisationens 
grundstenar, där guidar organisationen i förhållande till dess organisationskultur 
och filosofi. Vidare skriver Balmer (2013) om hur organisationers varumärke 
har betydelse för medlemmar och övriga intressenter, för att alla ska identifiera 
sig med det organisationen står för. Vid identifiering av ett varumärke skapas en 
känsla av lojalitet gentemot organisationen och varumärket. 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 
Här presenteras teorier och modeller kring akademin, organisationskultur, 
subkulturer, organisationsvärderingar samt kommunikation. Både klassiska och 
nyare teorier och modeller behandlas nedan. 

2.2.1 Betydelsen av HR för organisationskultur 
Ulfsdotter Eriksson (2013) beskriver personalvetenskapen som ett 
flervetenskapligt område, där personalarbetet kan vara både rutinartat och 
förändringsorienterat. Arbetsuppgifterna för HR-praktiker kan därför te sig 
breda och kan bland annat vara av strategisk och problemlösande karaktär. HR-
praktiker, med sin flervetenskapliga utbildning, har kunskaper om 
organisationen i helhet och hur individer och grupper förhåller sig till varandra 
och inom organisationen. I arbetet som HR-praktiker kan därför översättning av 
organisationens mål till riktlinjer för de anställda eller förändringsprocesser av 
den rådande organisationskulturen vara en del av arbetet, där även 
implementering och integrering av den nya organisationskulturen är en viktig 
del (Ulfsdotter Eriksson, 2013).  

2.2.2 En akademisk organisation 
Bexell (2011) beskriver två ideologier inom en akademisk organisation, vilka är 
den akademiska traditionalismen och den akademiska instrumentalismen. Den 
akademiska traditionalismen lägger stort fokus på att bibehålla tidigare eller 
nuvarande status inom organisationen, förändringar möts lätt med skepticism 
och kritik med slagorden akademisk frihet eller kollegialt ledarskap. Bexell 
(2011) beskriver vidare att för den akademiska instrumentalismen är ett centralt 
tema då den akademiska organisationen ses som ett instrument eller ett medel 
för att riktas till olika typer av intressenter. Här inspireras den akademiska 
organisationen av företagsvärlden gällande språkbruk och synsätt på exempelvis 
organisationens resultat och effektivitet (Bexell, 2011).  
 
Bexell (2011) skriver att en akademisk organisation är både lagstadgad och 
värdeburen, där tre centrala akademiska värden ofta går att finna; akademisk 
frihet, integritet samt kvalitet. Rejmer (2016) beskriver att den akademiska 
friheten förväntas generera mer kvalitetssäkrad och långsikt forskning. Bexell 
(2011) belyser att den akademiska friheten kan ses som en grundläggande 
princip i och med den frihet som forskning och utbildning kräver som har sin 
grund i ett demokratiskt synsätt. Författaren Bexell (2011) beskriver 
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yttrandefriheten som en viktig del av den akademiska organisationen. Ett försök 
om att förhindra en fri intern debatt kan få mycket negativa konsekvenser, som 
exempelvis utfrysning av kollegor eller indragning av forskningsmedel. Även 
Rejmer (2016) belyser kopplingen mellan akademisk frihet och yttrandefrihet, 
då den kan spåras både till den demokratiska grundsynen och den gemensamma 
värdegrunden för statsanställda. 

2.2.3 Organisationskultur 
Schein (2010) skriver att begreppet kultur inom organisationer används för att 
beskriva normerna och praktiken som en organisation utvecklar kring deras 
hanterande av människan eller de uttalade värderingarna. Kulturen visar vilka 
fenomen som finns under ytan och som är kraftfulla trots att de kan vara 
osynliga eller ske omedvetet. Schein (2010) beskriver att kultur är för en 
organisation vad personlighet är hos en människa, vilket gör det till ett abstrakt 
begrepp. Salas et al. (2014) skriver att när organisationskulturen är internaliserad 
kan den fungera som en vägledning för hur anställda ska bete sig i sociala 
sammanhang, som samarbeten och vid konflikter.  
 
Schein (2010) beskriver i sin modell The Three Levels of Culture hur 
organisationskultur kan förklaras och delas upp i tre olika nivåer. För att få en 
djupare förståelse för en organisations kultur beskriver författaren att det är 
viktigt för ledare att förstå de tre olika nivåerna i en organisation. Den första och 
lättast observerade nivån innefattar organisationens artefakter, vilka inkluderar 
det som kan iakttas vid mötet av en kultur. Fysisk miljö, observerade beteenden, 
strukturer och officiella värderingar är olika typer av artefakter som är en del av 
kulturen. Uttalade värderingar är den andra nivån, där de mål, ambitioner, 
värderingar och ideologier för gruppen är en del av organisationskulturen. När 
en grupp möter ett problem kan denna nivå bli tydligare, dock  är det en del av 
kulturen som kan vara svår att observera. Avslutningsvis skriver Schein (2010) 
att den tredje och mest svårobserverade delen av en organisations kultur handlar 
om de grundläggande antagandena hos medlemmarna i gruppen. Dessa kan ha 
utvecklats i tidigare sammanhang och genom tidigare erfarenheter, men kan 
även utvecklas tillsammans i den rådande organisationen. De grundläggande 
antagandena är värderingar som är omedvetna, kan tas för givet och är svåra att 
förändra, som exempelvis normer på arbetsplatsen. 

2.2.4 Subkulturer 
Bang (1999) skriver om subkulturer i organisationen, och hur de kan relatera till 
varandra på tre olika sätt. De kan stödja eller främja varandra, vara motstridiga 
varandra och därmed hämma samt vara oberoende och på så sätt inte påverka 
varandra. Vidare skriver Bang (1999) att subkulturer kan skapa konflikter 
genom att grupperna har olika verklighetsuppfattningar i organisationen. 
Författaren nämner typiska konflikter som kan uppstå mellan subkulturer, två av 
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dessa är konflikter mellan funktionsenheter och konflikter mellan yrkesgrupper 
(Bang, 1999, s.33). 
 
Bang (1999) skriver att konflikter mellan funktionsenheter innebär att konflikter 
utvecklas mellan olika grupper eller avdelningar i organisationen. Fokus för 
gruppernas arbetsuppgifter kan se olika ut och de kan därför ha olika 
prioriteringar i organisationen. Vid konflikter mellan olika skikt har ledningen 
ofta ett mål, medan medarbetare har ett annat (Bang, 1999), vilket går att 
jämföra med Zilwas (2006) studie där forskare inom en akademisk organisation 
beskrivs kan sätta sin egen forskning framför organisationens bästa. Bang 
(1999) skriver att värderingar här ofta ställs mot varandra. Exempelvis kan 
lojalitet ställas mot organisationens mål, effektivitet ställs mot trivsel och 
konformitet ställs mot organisationens värderingar. Konflikter mellan olika skikt 
kan bidra till att skapa helt andra värderingar än de ledningen önskar. När 
konflikter mellan yrkesgrupper uppstår kan det i många fall handla om att 
resurserna i organisationen fördelas olika mellan yrkesgrupper vilket skapar 
subkulturer. 
 
Subkulturer uppstår för att medlemmarna i en organisation har ett behov av att 
tillhöra en grupp (Bang, 1999). Att tillhöra en grupp kan för många kännas 
viktigt för att identifiera sig med andra människor och därmed hitta sin sociala 
identitet genom exempelvis ett gemensamt yrke eller avdelning. Nästan alla 
organisationer består därmed av subkulturer som ett naturligt inslag av 
tillhörighet. Subkulturer och konflikter mellan dem i organisationer behöver 
därmed inte vara negativt, det kan snarare hjälpa medlemmarna i organisationen 
att hitta en grupp de kan identifiera sig med. Arbetsgivaren bör även se vikten av 
att hålla samman alla subkulturer och även enas i en gemensam grupp; 
organisationen (Bang, 1999). 
 
Alvesson och Sveningsson (2014) skriver att inom organisationer finns det en 
kulturell variation, beroende på bland annat organisationens storlek, hierarki och 
arbetsuppgifter. Det kan därför vara svårt att ha en enad och samlad 
organisationskultur för en hel organisation.  Schein (2010) beskriver hur mycket 
av det som sker i en organisations kultur kan förklaras genom att de olika 
subkulturerna inom organisationen integrerar och därmed påverkar den 
övergripande kulturen. Vidare skriver Schein (2010) att alla subkulturer är 
nödvändiga för att organisationen ska vara effektiv. Det är därför av största vikt 
att ledare ser till att samtliga subkulturer arbetar mot organisationens 
gemensamma mål. Bolman och Deal (2013) har en teori där de benämner att en 
organisation kan vara uppbyggt av det politiska perspektivet. De skriver att 
organisationer då är koalitioner som består av flera grupper som har olika 
värderingar och intressen. Skillnaderna mellan grupperna skapar konflikter 
vilket ses som en tillgång för att få en stark organisationsdynamik. Bolman och 
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Deal (2013) beskriver hur beslut då växter fram genom tävlande och 
konkurrerande (jämför med Zilwa (2006)). 

2.2.5 Organisationsvärderingar 
Det finns olika sätt att identifiera en organisations värderingar. Schein (2010) 
lyfter att genom att identifiera och analysera en organisations artefakter är det 
möjligt att identifiera en organisations värderingar, vilket kan jämföras med 
Hogan och Cootes (2013) studie kring där artefakter beskrivs som ett kraftfullt 
sätt att kommunicera värderingar. Vidare skriver Schein (2010) att genom att 
fråga nuvarande anställda om vad de söker hos nya medlemmar i organisationen, 
kan gruppens grundläggande värderingar fastställas.   
 
Författaren Bang (1999) belyser även Rokeach teori, som behandlar 
värderingarnas funktion. Författaren skriver att värderingar kan fungera som 
normer. De vägleder hur anställda kan förhålla sig och agera i olika situationer. 
Värderingar kan även fungera som planer för konfliktlösning och 
beslutsfattande. Anställda kan då använda dem till att stödja sig mot när de 
överväger alternativ vid konflikter och beslut. Vid vissa tillfällen kan ändå två 
värderingar stå mot varandra, då är det viktigt att veta vilken värdering som 
organisationen värderar högst (Bang, 1999). Den tredje funktionen värderingar 
har är att de kan fungera som motiverande funktioner. Tanken är att om 
anställda uppför sig efter organisationsvärderingarna ska det löna och visa sig 
för individ och organisation. En sista funktion värderingarna har är att de kan 
upprätthålla och öka anställdas självaktning. Det innebär att organisationen kan 
använda dem för att visa vad som är oacceptabla beteenden (Bang, 1999). Brage 
och Lövkrona (2016) skriver att organisationsvärderingar i en statlig och 
akademisk organisation ger en överblick och sammanfattar de värderingar som 
är aktuella för organisationen. Organisationsvärderingar har tre 
huvudfunktioner; de kan skapa värden, signalera vilka värden som gäller samt 
stödja individer och medarbetare i det dagliga arbetet på institutioner. Då en 
akademisk organisation även är en statlig myndighet finns det vissa värderingar 
som redan finns givna, ofta har dessa sitt ursprung i de mänskliga rättigheterna, 
den värdegrund som finns för statligt anställda eller annan lagstiftning (Brage & 
Lövkrona, 2016). 
 
Salas et al. (2014) skriver att då ledare är nyckelpersoner när det kommer till att 
påverka organisationens kultur, klimat, normer och värderingar kan de från ett 
ledningsperspektiv exempelvis utveckla policys för organisationen. Alvesson 
och Sveningsson (2014) beskriver att ledningen i en organisation kan påverka 
hur värderingar bildas inom en organisation. Ledningens påverkan är däremot 
ingen garanti för att värdebildningen når fram. Brage och Lövkrona (2016) 
skriver att det främsta problemet med arbetet med organisationsvärderingar inte 
är att de kan anses vara tomma ord, utan att de inte diskuteras och förankras i 
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organisationen, vilket kan jämföras med vad Devero (2003) skriver om vikten 
av att organisationsvärderingar arbetas med i alla nivåer i 
organisationen.  Alvesson och Sveningsson (2014) lyfter att det kan finnas 
svårigheter för medarbetare att förstå hur organisationskultur kan arbetas med 
och varför. Många chefer har svårt att förstå vad meningen med 
organisationsvärderingar är, vem som gör vad i processen och varför 
organisationskultur och organisationsvärderingar är viktigt för en organisation. 
Eldh (2016) skriver att forskning tyder på att chefer och ledare bör i samråd med 
medarbetare skapa värderingarna för organisationen, det är viktigt att 
medarbetare får inflytande. 

2.2.6 Kommunikation 
Larsson (2008) skriver om hur omvärlden uppfattar organisationen utifrån 
begreppen profil, image och identitet, vilka berör organisationens bild av sig 
själv. Profil är den bild organisationen vill ha av sig själv, både gentemot 
omvärlden men även gentemot sina anställda. Image är istället den bild 
omvärlden har av organisationen. En image skapas av sammanlagda intryck 
personer har av en organisation. Det tredje begreppet identitet är hur 
organisationen uppfattar sig själv, i relation till andras uppfattning om 
organisationen. Strävan är att alla dessa tre begrepp ska gå hand i hand för att ha 
en självinsikt som organisation men även för att ha lyckats kommunicera vad 
organisationen står för till omvärlden och anställda. 
 
Flera kommunikationsmodeller har genom åren utvecklats av olika teoretiker. 
En av dessa har utvecklats av Larsson (2008). Ett budskap börjar alltid med en 
sändare, och även om det är en organisation som vill nå ut med ett budskap är 
sändaren från början alltid en person. Bäst förutsättning har budskapet att nå 
fram om det sprids av flera olika sändare. Sändaren ska gärna likna mottagaren 
för att nå på bästa sätt. Bruset finns med under hela processen och är det som 
kan störa budskapet från att nå fram. Under hela processen beskriver Larsson 
(2008) att flera faktorer spelar in. Kontexten är en viktig del av 
kommunikationsmodellen, och huruvida ett budskap får önskad effekt är därmed 
väldigt komplext. Exempelvis kan kontextuella faktorer som organisationens 
kultur, struktur och styrning ha inverkan. Nedan visas en förenklad version av 
Larssons (2008) kommunikationsmodell. 
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Figur 2. Egen förenklad kommunikationsmodell av Larssons (2008, s. 49) 
kommunikationsmodell. 
 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning och teori att organisationskultur 
och organisationsvärderingar är tätt sammanlänkade, organisationsvärderingar är 
ett sätt för organisationen att forma dess kultur. Att kommunicera 
organisationsvärderingar är en svårighet, arbetet med organisationsvärderingar 
måste därför ske på samtliga nivåer i organisationen. Teorier och internationell 
forskning visar på att en akademisk organisation har vanligtvis subkulturer där 
oftast forskare och administrativ personal eller ledning hamnar i konflikt. 
Däremot saknas inhemsk forskning inom specificerar sig inom området 
organisationsvärderingar inom en akademisk organisation. 
 
!  

Sändare! Budskap! Mottagare!

Brus!

Kontext#
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3. METOD 
I metodkapitlet redovisas hur studien har genomförts. Först beskrivs vilka 
metodologiska utgångspunkter som har använts. Vidare presenteras hur urvalet 
gjorts, en presentation av deltagarna, hur datainsamlingen, bearbetningen och 
analysen av intervjumaterialet har genomförts. Här presenteras även 
litteratursökningen till uppsatsen och vilka metoder som använts för att hitta 
relevant tidigare forskning och teorier. Etiska aspekter diskuteras, för att sedan 
avsluta kapitlet med att diskutera kvalitetsaspekter för studien. 
 
Arbetet under uppsatsens gång har fördelats lika mellan uppsatsparterna från 
uppsatsstart och idé till avslutande ord. Den grova bearbetningen av teori samt 
det empiriska underlaget har skett separat för att sedan bearbetas tillsammans till 
den nuvarande slutprodukten. Det har skett en ansvarsfördelning av mailkontakt 
med uppdragsgivare, handledare samt deltagare till studiens undersökning för att 
underlätta för samtliga parter. 
 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Det inledande avsnittet i metodkapitlet beskriver vilka metodologiska 
utgångspunkter som använts i studien samt hur de metodologiska 
utgångspunkterna förhåller sig till studien. 

3.1.1 Vetenskapsmetodologiska utgångspunkter 
Den första vetenskapliga utgångspunkten i studien är det ontologiska 
utgångspunkten, och närmare bestämt konstruktionismen som är en ontologisk 
ståndpunkt (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver konstruktionismens 
synsätt som att se sociala sammanhang, situationer och beteenden skapas av det 
sociala samspelet men genomgår även en konstant bearbetning. Vidare lyfts 
även att forskaren, under forskningens gång, skapar konstruktioner genom den 
beskrivning av verkligheten som sker. De begrepp och kategorier som 
människan använder sig av för att förstå den sociala och naturliga verkligheten 
är i grunden sociala produkter, som exempelvis god organisationskultur. Det 
betyder att då exempelvis god organisationskultur inte har en självklar mening 
utan konstrueras i det sociala samspelet mellan människor. Hur kategorin eller 
begreppet upplevs varierar därmed mellan tid och rum. Bryman (2011) skriver 
att den verklighet som forskare presenterar kan därför inte vara den slutgiltiga, 
då verkligheten hela tiden bearbetas och konstrueras på nytt. 
 
När det kommer till den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten i studien är 
denna dels hermeneutisk i sitt förhållningssätt till forskarnas och deltagarnas 
förförståelse. Studien utgår främst från en humanistisk vetenskapsfilosofi, vilket 
Patel och Davidson (2011) beskriver som att vetenskaplig kunskap inte kan bli 
införskaffad utan att människan tar sina idéer, upplevelser och förnuft i beaktan. 
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Det är därför viktigt att ta hänsyn till den kontext och miljö som forskaren 
befinner sig i, vilket i sin tur går i linje med hermeneutiken. Kvale och 
Brinkmann (2009) lyfter att människan är självtolkande och därför innehar en 
viss förståelse och kunskap om andra människors handlingar och yttranden, 
mänsklig förståelse är därmed kontextuell. Alvesson och Sköldberg (2008) 
beskriver att genom att vara medveten om sin förståelse och den roll den spelar 
kan forskaren kritiskt reflektera över denna och därmed få en djupare förståelse 
av texten.  
 
Då syftet med studien är att förstå och utforska fenomenet och individers 
subjektiva uppfattning av organisationskultur, och närmare bestämt 
organisationsvärderingar, har en kvalitativ metod valts för studien. Bryman 
(2011) beskriver hur den kvalitativa forskningen lägger vikt vid individens ord 
och hur denne upplever och uppfattar sin sociala verklighet, där det inte är 
någon absolut sanning som eftersöks. Bell och Waters (2016) bekräftar att det 
kvalitativa perspektivet inte har den statiska analysen som mål utan att förstå 
och få insikt om människors subjektiva upplevelser. Kvale och Brinkmann 
(2009) beskriver att den kvalitativa inställningen hos forskare innebär att bland 
annat de kulturella aspekterna i människans tänkande, lärande och handlande 
blir centralt i forskningen. Genom en kvalitativ metod torde därför studiens syfte 
och frågeställningar vara möjliga att besvara. 

3.1.2 Abduktiv metod 
Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver hur främst induktion och deduktion 
brukar lyftas fram som förklaringsmodeller i forskning, det finns dock ett tredje 
alternativ i form av den den abduktiva ansatsen. Abduktion innebär att ett 
fenomen tolkas utifrån en hypotetisk teori som sedan styrks genom nya 
iakttagelser och erfarenheter. I den abduktiva ansatsen sker därmed ett pendlade 
mellan teori och empiri, där forskarens förståelse som växer under forskningens 
gång tas i beaktan. Vilket gör att både teori och empiri kan därmed komma att 
omtolkas. Patel och Davidson (2011) såväl som Alvesson och Sköldberg (2008) 
skriver att genom abduktion formuleras utifrån ett enskilt fall en hypotes, eller 
ett mönster, som kan ge insikt eller förklara fallet. Genom att i det första steget 
främst utgå från en induktiv metod bildas en första teoretisk grund för fallet. När 
processen fortsätter övergår den abduktiva metoden mer in på en deduktiv 
metod där teorin testas på nya fall, vilket kan utveckla den ursprungliga teorin. 
Patel och Davidson (2011) beskriver att fördelen med den abduktiva ansatsen är 
att forskaren inte behöver arbeta lika strikt som med en deduktiv eller induktiv 
ansats, vilket gör forskaren mer fri. Vidare lyfts risker som finns med en 
abduktiv ansats, dessa kan vara att forskaren är subjektiv och allt för färgad av 
sina tidigare erfarenheter vid påbörjandet av studien samt att forskaren kan 
riskera att utesluta alternativa tolkningar efter att den hypotetiska teorin har 
formats (Patel & Davidson, 2011). 
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Då insamling och bearbetning av teori har skett parallellt med insamling och 
bearbetning av empiri är den abduktiva ansatsen ett lämpligt och naturligt val 
för denna studie. Genom att ta hänsyn till den växande förståelsen hos forskaren 
kan teorin bearbetas och omvärderas, vilket kan tänkas ge ett större djup och 
förståelse för det studerade fenomenet (Alvesson & Sköldberg, 2008). I denna 
studie genomfördes intervjuerna tidsmässigt spridda vilket gjorde att den 
abduktiva ansatsen var mest lämplig tidsmässigt för att möjliggöra bearbetning 
av den teoretiska referensramen innan, under och efter intervjuernas 
genomförande. 

3.1.3 Hermeneutisk metod 
Bearbetning och analys av empirin har skett genom en hermeneutiskt 
metodologi, vilken Kvale och Brinkmann (2009) och Bryman (2011) beskriver 
som att det centrala temat är tolkningen av meningen. Andersson (2014) lyfter 
att inom hermeneutiken sker inget sökande efter sanningen, själva begreppet 
sanning blir i princip oanvändbart i den hermeneutiska metoden. Alvesson och 
Sköldberg (2008) beskriver hermeneutik som en metod som starkt betonar att 
delen kan endast kan förstås när den sätts i sammanhang med helheten. Bryman 
(2011) lyfter att den centrala idén inom hermeneutiken är att forskaren 
analyserar en text för att få fram textens mening utifrån forskarens perspektiv, 
där kontexten där texten skapades spelar en stor roll. Kvale och Brinkmann 
(2009) skriver att syftet med hermeneutiken handlar alltså om att få en giltig och 
gemensam förståelse av textens mening.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) presenterar sju riktlinjer i den hermeneutiska 
tolkningen. Den första riktlinjen är den hermeneutiska cirkeln som är ett centralt 
begrepp inom hermeneutiken. Forskaren pendlar då mellan delarna, det vill säga 
meningarna, och helheten, texten i helhet, för att få en djupare förståelse av 
texten. Andersson (2014) skriver att inom hermeneutiken kan sociala fenomen 
förstås som en del av en större helhet, att delen uttrycker helheten. Det betyder 
att en enskild mening i texten endast kan förstås i perspektiv till helheten och 
totaliteten av fenomenet, men även att det måste finnas en viss uppfattning om 
helheten för att förstå delarna. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att den 
andra riktlinjen är att tolkningen av delen eller meningen avslutas när en så 
kallad god gestalt är nådd, vilket betyder att det finns ett sammanhang i delen 
och helheten. Den tredje riktlinjen är att de tolkningar som gjorts av meningen 
ställs och prövas emot texten som helhet. I den fjärde riktlinjen visar Kvale och 
Brinkmann (2009) på att det är viktigt att texten tolkas utifrån sitt eget 
existerande, det vill säga att den ska vara autonom. Den femte riktlinjen är att 
forskaren bör ha kunskap om det område som texten berör. Den sjätte riktlinjen 
är att forskaren inte kan undgå sin förförståelse och förkunskap, det är därför 
viktigt att ha en medvetenhet kring förförståelsen under studiens gång. Den 
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sjunde, och sista, riktlinjen är att nya tolkningar av texten endast berikar 
förståelsen och kan leda till nya perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Då studien har en tids- samt omfattningsbegränsning har det under studiens 
utformande lagts mer fokus på de delar av hermeneutiken som behandlar 
forskarens förförståelse och den hermeneutiska cirkelns pendlande mellan del 
och helhet. Dessa delar har främst legat i fokus under bearbetningen av 
intervjumaterialet, där de enskilda meningarna har satts i perspektiv till texten 
som helhet och en verklighet har skapats efter det. Vid analys av data har det 
tagits hänsyn till den egna förförståelsen, och de tematiseringar som skett har 
skett under utformning av resultatet och inte innan. Då datainsamling och 
teoriinsamling har skett parallellt har den nya förkunskapen inför varje intervju 
vidgats, vilket har varit en fördel då intressanta perspektiv har belysts från alla 
deltagare. Även om alla fokusgruppsintervjuer behandlade samma teman, 
utvecklades frågorna allt eftersom att förståelsen och kunskapen inom området 
växte. Somliga frågor kändes mindre relevanta för studiens syfte och andra 
kunde gås in djupare på med fler följdfrågor. Bilaga 1 visar den slutgiltiga 
intervjuguiden som fokusgruppsintervjuerna utgick ifrån. 

3.2 Urval och undersökningsgrupp 
Urvalet av deltagare i undersökningen har valts ut genom ett strategiskt urval, 
något Wibeck (2010) beskriver som att deltagarna i undersökningen har valts ut 
i överensstämmelse med undersökningens syfte och mål. Det strategiska urvalet 
har skett för samtliga deltagare, då det uppfattades som mest lämpligt 
tidsmässigt och kvalitetsmässigt att använda i studien. De kriterier som fanns på 
deltagarna var att de var anställda vid den aktuella organisationen och att varje 
fokusgrupp hade deltagare med samma eller liknande befattning i 
organisationen. Det ställdes inga kriterier på kön, ålder eller antal år i 
organisationen. Det finns en medvetenhet kring att de befattningar som är 
representerade i studien är endast en liten del av de befintliga befattningarna 
som finns hos anställda på organisationen. De som tillfrågats att vara med i 
studien innehar befattningar som anses lämpliga för studiens syfte, då de någon 
gång under sin anställning på organisationen bör ha kommit i kontakt med och 
har erfarenhet av de organisationsvärderingar som finns. Det var även önskvärt 
att en högre chef deltog i studien för att få ett ledningsperspektiv på de områden 
som studien behandlade. Denna aspekt kombinerad med att tillgången av 
kontaktuppgifter från kontaktpersonerna i organisationen varit begränsade har 
lett till att personer med befattningarna avdelningschef, personalindentent, 
universitetslektor och högre chef har blivit kontaktade och finns representerade i 
studien.  Sammanlagt deltog nio personer i studien, bakgrundsvariablerna 
redovisas nedan i tabell 1. Deltagarna befann sig i samma åldersspann, hade 
liknande befattningar inom organisationen och var relativt jämt fördelade mellan 
könen. 



!

! 20!

!
Tabell!1!
Översikt$över$deltagarnas$bakgrundsvariabler$
# Ålder# Antal#år#i#

organisationen#
Antal#deltagare#i#
fokusgruppen#

Personalintendenter!
Avdelningschefer!
Universitetslektorer!
Högre!chef!

45[50!
35[60!
45[55!!
40[45!

15[20!år!
0[5!år!
5[30!år!
15[20!år!

2!
3!
3!
1!

 
Sex av deltagarna fick ett massutskick från uppdragsgivaren där de frågade om 
frivilliga deltagare till studien, där de då fick anmäla sig själva. Tre deltagare 
blev direkt kontaktade av uppdragsgivaren där de fick förfrågan om att delta. 
Genom kontaktpersoner från organisationen har kontaktuppgifter erhållits till 
deltagarna, vilka sedan har kontaktats via mail. När deltagarna kontaktades gavs 
information om studiens syfte och de frågeställningar som intervjun behandlade. 
Definitioner av begreppen organisationskultur och organisationsvärderingar (se 
Centrala begrepp s. 2) bifogades i mailet för att ge deltagarna möjlighet att 
förbereda sig inför intervjutillfället. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
För att besvara studiens syfte på bästa sätt, har datan har samlats in genom fyra 
kvalitativa intervjuer, varav tre i fokusgrupper. Som komplement till dessa tre 
fokusgruppsintervjuer genomfördes även en individuell intervju med en enskild 
person med högre befattning inom organisationen. Kvalitativa intervjuer som 
undersökningsmetod, skriver Kvale och Brinkmann (2009) och Bryman (2011) 
är ett sätt för forskaren att förstå intervjupersonernas upplevelse kring ett ämne 
som i denna studie handlar om organisationsvärderingar. Vidare lades störst 
fokus i datainsamlingen på att genomföra fokusgruppsintervjuer. Wibeck (2010) 
skriver att i fokusgruppsintervjuer kan deltagarna diskutera fram nya idéer och 
åsikter som inte skulle kommit fram vid enskilda intervjuer. Det som skiljer 
fokusgruppsintervjuer från vanliga gruppintervjuer beskriver Wibeck (2010) och 
Halkier (2010) som att diskussionen ska fokusera på ett förhand givet ämne. 
Dessutom skriver Wibeck (2010) såväl som Halkier (2010) att 
fokusgruppsintervjuer med fördel kan användas när forskaren vill förstå 
olikheter. Som i studiens fall då fokusgrupperna skiljde sig åt gällande 
befattning, och på så sätt kunde olika gruppers upplevelser kategoriseras och 
förstås. 
 
Alla intervjuerna har genomförts i strukturerade fokusgrupper, vilket Wibeck 
(2010) skriver innebär att frågorna styrs för att ha kontroll över vilka ämnen som 
diskuteras. Strukturerade fokusgruppsintervjuer innebär även det hjälps till att 
skapa en bra gruppdynamik genom att låta alla komma till tals. Under intervjuns 
gång fanns det en medvetenhet om denna strävan, vilket gjorde att de deltagare 
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som inte kom tills tals under enskilda frågor blev tillfrågade om de hade något 
mer att tillägga innan intervjun gick vidare till nästa fråga. Samtliga intervjuer 
fungerade väldigt bra, i och med att deltagarna var utåtriktade och ville dela med 
sig av sina tankar, var det inga problem att föra diskussionerna framåt. När vissa 
diskussioner ledde till ämnen som inte var relevanta för studien, avbröts 
deltagarna och nästa fråga ställdes för att få fram ett material med hög kvalitet. 
 
Fokusgruppsintervjuerna utformades utifrån fem olika delar med frågor som 
Wibeck (2010) skriver om; öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 
övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. Öppningsfrågorna fanns 
till för att få deltagarna att känna sig bekväma med varandra och var en metod 
för att låta alla komma till tals redan i inledningen av intervjun. Därefter följde 
introduktionsfrågorna vars syfte var att introducera studiens område kring 
organisationskultur och organisationsvärderingar. Introduktionsfrågorna gav 
deltagarna en chans att börja reflektera kring området. Övergångsfrågorna 
användes för att föra fram deltagarna i diskussionen och ledde till 
nyckelfrågorna som utgjorde den mest centrala delen i fokusgruppsintervjun, då 
den delen hade frågor utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den sista delen 
i fokusgruppsintervjuerna var att ställa de avslutande frågorna. Där 
sammanfattades vad som hade sagt och alla deltagare fick möjlighet att 
komplettera fokusgruppsintervjun med ytterligare åsikter och tankar om det 
önskades, vilket Wibeck (2010) uttrycker som viktigt. Tillsammans med 
uppdragsgivaren och deltagarna bestämdes tidsperspektivet för intervjuerna. På 
grund av deltagarnas upptagna scheman, genomfördes varje intervju under cirka 
en timme. Plats för intervjuerna anpassades efter deltagarna, vilket gjorde att 
alla intervjuer genomfördes på olika ställen. Gemensamt för alla intervjuer var 
att de genomfördes i neutrala rum inom organisationens område. Då alla fyra 
intervjuer var tidsbegränsade, sattes varje del med frågor på förhand en tidsram 
för att försäkra att alla delar hann med att behandlas (se Bilaga 1).  
 
De tre fokusgrupperna hade till en början tre deltagare i varje grupp, men en av 
grupperna fick ett bortfall vilket gjorde att den gruppen endast bestod av två 
deltagare vid intervjutillfället. Deltagarna inom de olika grupperna hade samma 
befattning men arbetade på olika avdelningar i organisationen. Den individuella 
intervjun var semistrukturerad, någonting Patel och Davidson (2011) beskriver 
som ett sätt för forskaren att i förväg bestämma vilka teman som ska behandlas 
men att deltagaren har stor möjlighet att utforma svaren. Då kunde intervjun 
behandlas de teman som var nödvändiga för studien, samtidigt som den kunde 
formas under tiden till fördel för den hermeneutiska metoden. Den individuella 
intervjun genomfördes efter gruppintervjuerna för att komplettera gruppernas 
diskussioner och erfarenheter med en högre chefs tankar kring ämnet. På så sätt 
gav den individuella intervjun möjlighet att undersöka och förstå fler perspektiv 
samt få en ytterligare metodinsamling för en högre kvalité på studien. På samma 
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sätt som fokusgruppsintervjuerna, var den individuella intervjun utformad efter 
de fem olika delar med frågor som Wibeck (2010) tagit upp; öppningsfrågor, 
introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. 
Utöver dessa delar lades kompletterande frågor till (se Bilaga 2) för att få reda 
på hur den högre chefens syn på subkulturer och kommunikation i 
organisationen, två områden som uppkommit vid fokusgruppsintervjuerna.  
 
Intervjuguiden har legat till grund efter den modell över organisationskultur som 
Schein (2010) presenterar, där en organisations kultur går att bryta ner till tre 
olika lager. Intervjuguiden har syftat till att grävare djupare i deltagarnas 
upplevelser för att få en bild av alla tre lager, med fördel för att besvara studiens 
syfte. Samtliga intervjuer innehöll frågor där organisationens kultur skulle 
beskrivas och reflekteras kring, en av dessa frågor ställde sig frågande vad 
organisationen söker hos nya medarbetare oavsett tjänst. Schein (2010) skriver 
att den typen av fråga kan vara ett sätt att få fram vilka organisationens 
grundläggande värderingar är.  

3.4 Bearbetning och analys av data   
Efter genomförda intervjuer har transkribering av materialet genomförts från 
ljudupptagningen av intervjuerna. Wibeck (2010) lyfter att inom akademisk 
forskning är transkribering av det insamlade materialet en grundförutsättning. 
Vidare diskuterar Wibeck (2010) och Halkier (2010) att en transkription av 
fokusgrupper kan vara på en grov nivå för att vid de partier som forskaren finner 
intressanta och relevanta gå ner på en mer detaljerad nivå. Då risken att gå miste 
om relevant resultat från intervjuerna skedde transkriptionen  på en detaljerad 
nivå, där fullständiga meningar, pauser och trevande svar noterats och 
transkriberats. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en del av det hermeneutiska syftet med 
tolkningen av texten är att få en gemensam förståelse av meningen i en text. 
Fokus har därmed legat på att tolka och förstå deltagarnas upplevelse genom 
texten. Det har tagits i beaktan att den egna förförståelsen och subjektiviteten 
har varit svår att undvika. Däremot har intervjusvaren transkriberats till text som 
lästs av båda uppsatsens författare. Resultatet presenterar därmed det som har 
sagts under intervjuerna, och citaten är direkt tagna från transkriberingen. 
Förkunskapen och förförståelsen har istället använts till studiens fördel, genom 
att ställa följdfrågor inom specifika områden som tidigare fokusgrupper 
behandlat men som legat utanför intervjuguiden. Förförståelsen har berikat 
förståelsen av deltagarnas upplevelser och verklighet, vilket har gett ett mer 
nyanserad resultat av intervjumaterialet. 
 
Efter transkriberingen påbörjades bearbetningen och analysen av 
intervjumaterialet. Fokusgruppsintervjuerna bearbetades en i taget, först åt 
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skilda håll och sedan tillsammans, där sex centrala avsnitt växte fram som gav 
en övergripande bild av materialet. Dessa avsnitt är följande; Begreppen 
organisationskultur och organisationsvärderingar, Användandet av värderingar, 
Subkulturer, Paradoxer, Upplevda värderingar hos organisationen, Skillnader 
mellan befattningar. Deltagarnas svar har sedan sammanställts till en gemensam 
analys utifrån deltagarnas subjektiva upplevelse som anställda vid den 
akademiska organisationen. I resultatarbetet har den hermeneutiska spiralen 
varit närvarande, genom pendla mellan de enskilda deltagarnas upplevelser och 
samtliga deltagares upplevelser har intervjusvaren pendlat mellan del- och 
helhetsperspektiv för att skapa en begriplig verklighet. Varje transkribering har 
lästs flertal gånger för att öka förståelsen för varje deltagare och intervjutillfälle. 
 
Larsson (2010) skriver att oavsett metodval finns det ofta svårigheter med att 
generalisera resultatet i kvalitativa studier. Wibeck (2010) och Halkier (2010) 
belyser även de svårigheter som finns med att göra statistiska generaliseringar 
med resultatet från fokusgrupper. I studier som undersöker enskilda fall som är 
betydelsefulla i sig, lyfter Larsson (2010) att resultatet inte behöver 
generaliseras, utan att studien kan ses som en unik del av helheten. 
 
Det finns en begränsning i hur de olika befattningarna grupperas i resultatet då 
deltagarna utgör en väldigt liten del av den undersökta organisationen, 
deltagarna kan därför inte ses som representanter för organisationen i helhet. 
Deltagarnas svar och upplevelser ska däremot inte förminskas, utan de är 
fortfarande viktiga och meningsfulla för studien och ger en god inblick i hur 
anställda i den akademiska organisationen kan uppleva dess kultur och 
värderingar.  

3.5 Insamling av teori och tidigare forskning 
För att hitta användbara teorier till uppsatsen har tidigare kurslitteratur används, 
där originalkällor till teorierna har letats fram. På så sätt har de mest klassiska 
teorierna om organisationskultur bearbetats, som Schein (2010), Davis (1984) 
och Bangs (1999) teorier. Sedan har mer specifika och nyare teorier om 
organisationsvärderingar bearbetats för att hitta kärnan i teorin. 
 
För att få tillgång till relevant och aktuell forskning som är granskad har många 
sökningar gjorts på Linköping universitets databas UniSearch, Academic Search 
Premier, SwePub och Scopus med sökningar som organisationsvärderingar, 
organisationskultur, organisational values, communication, subculture, 
academic och organisation culture. Sökningen med endast ett av dessa 
nyckelord har då gett ett nedslag på mellan 30 000 och 114 000 sökresultat. För 
att begränsa urvalet har ytterligare nyckelord använts och en begränsning har 
gjorts till forskning som inte är publicerad tidigare än 2005, för att få den 
forskning i området som eftersöks. Sökningsresultatet har då begränsats till 3000 
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- 9000 nedslag, vilket har ansetts vara möjligt att selektivt bearbeta. Utöver de 
sökningar med relevanta ord, gav även uppsatsens handledare värdefulla tips om 
framgångsrika författare och forskare inom området. 
 
De artiklar som slutligen valdes bearbetade och utforskade de områden som var 
relevanta för studien, forskning som utförts på organisationer som hade låg 
överensstämmelse med den valda organisationen sorterades bort. Exempel på 
sådana organisationer är exempelvis sjukhus och mer kommersiella företag. Då 
fokus låg på att hitta forskning sorterades även ett antal litteraturöversikter bort, 
vilket inte anses haft en negativ inverkan på uppsatsen utan gav den snarare 
starkare stöd genom den forskning som istället lyftes upp. Ett antal artiklar 
innehöll även flera teorier där originalkällan letades fram och användes istället. 
Totalt har sju forskningsartiklar, två litteraturöversikter samt en tidskriftsartikel 
byggd på tidigare forskning behandlats och använts i studien för relevant 
forskningsområde. 

3.6 Etiska överväganden 
Under undersökningens utformning och gång togs hänsyn till de fyra etiska 
kraven; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011).  
 
Deltagarna blev både under rekryteringsprocessen och vid intervjun informerade 
om studiens syfte och det aktuella problemområdet. Innan intervjuerna 
påbörjades gavs information till deltagarna om vad det insamlade materialet 
skulle användas till, som underlag till en vetenskaplig studie. Deltagarna 
informerades även om att deras medverkan var frivillig och möjlig att avbryta 
om de önskade. Innan påbörjad intervju inhämtades samtycke dels från 
uppdragsgivaren, i rollen som uppgiftslämnare, men även från deltagarna. 
Samtycke gjordes i form av ett muntligt samtycke samt information om att 
medverkan var frivillig och möjlig att avbryta. Om deltagarna hade valt att 
avbryta intervjun hade inte det insamlade materialet använts och hade således 
inga följt några negativa konsekvenser för dem. 
 
Då det är svårt att försäkra en fullständig anonymitet hos deltagare i en 
fokusgrupp är det viktigt att uppnå högsta möjliga konfidentialitet. Wibeck 
(2010) belyser genom att deltagares namn byts ut i transkriberingen, samt andra 
uppgifter som kan göra det möjligt att identifiera deltagarna. Vidare har 
deltagarna blivit ombedda att respektera varandras uttalanden inom gruppen och 
inte utelämna uppgifter om övriga gruppmedlemmar, vilket även är något som 
Wibeck (2010) understryker vikten av.  Uppdragsgivaren hade information om 
vilka som deltog i fokusgruppsintervjuerna samt i den individuella intervjun, 
vilket alla deltagare var medvetna om då uppdragsgivaren var första kontakten i 
rekryteringsprocessen. Fokusgrupperna kategoriserades efter befattningar; 
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chefer, personalintendenter och universitetslektorer. Deltagaren i den 
individuella intervjun blev benämnd som högre chef, för att inte avslöja den 
exakta befattningen. I Tabell 1 redovisas enbart ett åldersspann samt ett spann 
på antal år i organisationen. Anledningen till att inte skriva exakt ålder eller 
antal år i organisationen är för att inte röja deltagarnas identitet. I uppsatsen har 
heller inte organisationens namn skrivits ut, utan benämns enbart som 
organisationen alternativt den akademiska organisationen. Enbart 
branschtillhörighet har avslöjats för att inte röja organisation eller identiteter, 
vilket är anledningen till att organisationens bakgrund inte presenteras. De 
befintliga värderingarna har presenterats som synonymer för att även där uppnå 
så hög konfidentialitet som möjligt. Det insamlade materialet avses att endast 
användas för att uppnå studiens syfte. Alla ljudinspelningar och transkriberingar 
förvaras på säker plats till dess att empirin har bearbetats färdigt, därefter 
kommer datamaterialet raderas. Bryman (2011) skriver att de etiska kraven är 
viktiga för att deltagares medverkan inte ska skada dem. 

3.7 Kvalitetsaspekter 
Samtliga val som gjorts i studien har övervägts noggrant för att garantera att 
resultatet ger en förståelse av deltagarnas upplevelser. På så vis kan studien även 
stärka trovärdigheten genom att rätt tolkningar av deltagarnas svar har gjorts. 
Nedan diskuteras vilka aspekter som tagits hänsyn till, varför vissa val har gjorts 
och vad som kunde förstärkt kvalitén i studien. 

3.7.1 Uppdragsgivarens information om deltagarna 
Då kontaktuppgifter till samtliga deltagare har fåtts av uppdragsgivaren, är 
denne medveten om vilka som deltar i studien. En aspekt kring det kan ha varit 
att deltagarna kände ett tvång gentemot organisationen att delta i studien. I och 
med att vissa deltagare blev direkt kontaktade av uppdragsgivaren, kan det ha 
gjort att deras upplevda känsla till tvång var större än de som själva anmälde sig 
till studien. I början av varje intervju förklarades även att de inte behövde svara 
på frågorna samt att de hade rätt till att avbryta intervjun, för att i största mån 
minska ett eventuellt upplevt tvång. 

3.7.2 Fokusgrupper 
I studien valdes fokusgruppintervjuer för att deltagarna skulle ha en möjlighet 
att diskutera fram åsikter och erfarenheter kring området med varandra. Det bör 
dock tas i beaktan att deltagarna i stor utsträckning även kan påverka varandra 
på ett sätt att svaren blir mer homogena än vid enskilda intervjuer. Då 
intervjuerna berörde ett område de flesta tidigare inte hade arbetat eller hade 
djup kunskap inom, fanns risken att det blev instämmande svar från deltagarna 
på grund av grupptryck. I fokusgruppintervjuerna fanns det en risk att deltagarna 
kände sig utelämnande, både för moderatorerna och de andra deltagarna. Innan 
fokusgruppsintervjuerna hade börjat uppmanades alla deltagare att visa respekt 
för varandra och inte sprida svaren vidare. Det fanns dock ingen garanti för 
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deltagarna att försäkra sig om att svaren inte sprids vidare, då det enbart var en 
uppmaning. Trots de kritiska aspekterna kring genomförandet av 
fokusgruppintervjuerna, fanns en stor fördel att tillsammans i grupp ha möjlighet 
att diskutera fram tankar kring området som är abstrakt. Fokusgrupperna kunde 
därmed få en dynamisk interaktion, då diskussionerna handlade om många 
abstrakta begrepp som kan vara svåra att få fram åsikter kring på egen hand. I 
fokusgruppsintervjuerna kunde deltagarna hjälpa varandra att få fram åsikter och 
tankar kring området. Fördelarna med fokusgruppsintervjuer övervägde de 
kritiska aspekterna som finns vid fokusgruppsintervjuerna, vilket gjorde att 
fokusgruppsintervjuer valdes som främsta undersökningsmetod. 
 
Samtliga deltagare fick information via mail innan intervjuerna om studiens 
syfte, frågeställningar och definitioner. Det upplevdes då att vissa deltagare hade 
förberett sig och läst på kring området, medan andra enbart hade gjort en snabb 
överblick på mailet. På så sätt hade alla deltagare olika grad av förförståelse och 
kunskap inom området vilket kan ha haft inverkan vid intervjuerna. Ett 
alternativ hade varit att enbart maila ut studiens syfte och sedan förklara 
definitionerna på plats. Då alla intervjuer hade begränsat med tid fanns det en 
tanke bakom att alla skulle förstå vad begreppen organisationskultur och 
organisationsvärderingar innebar, något som kunde tydliggjorts i mailet. 

3.7.3 Semistrukturerade intervjuer 
Med strukturerade intervjuer skriver Wibeck (2010) att det finns en risk att 
moderatorernas roll och förförståelse påverkar deltagarna. Då intervjuerna var 
uppbyggda på så sätt att de till en början berör mer öppna frågor kring ämnet, 
för att sedan smalna av, var ordet väldigt fritt i början. På så sätt lyckades 
frågorna i hög grad undvika att alltför mycket påverka deltagarna. Då studien 
hade en hermeneutiskt metodologisk utgångspunkt, sågs inte en förförståelse 
enbart som kritisk för intervjuerna, utan var även ett sätt att förstå varje 
deltagares perspektiv. 

3.7.4 Antal deltagare 
Organisationen har inom verksamhetsstödet, vilket innefattar bland annat 
administrativ och teknisk personal, upp mot 1400 anställda. Kärnkompetensen 
inom organisationen, som består bland annat av universitetslektorer och 
professorer, har upp mot 2350 anställda. Det hade därför varit önskvärt med fler 
deltagare i studien. Fler fokusgruppsintervjuer, större fokusgrupper och fler 
enskilda intervjuer hade stärkt kvaliteten i studien. Fler fokusgrupper hade gjort 
att studien fått fler perspektiv att förhålla sig till och därmed fått en större 
spridning tankar och upplevelser kring området. Wibeck (2010) rekommenderar 
fyra till sex deltagare i varje fokusgrupp. Hade fokusgrupperna varit större hade 
fler individer kommit till tals och det hade troligen blivit en starkare dynamik i 
grupperna. Samtidigt har Dunbar (1997) en teori om att fler än fyra personer inte 
kan vara involverade i ett samtal samtidigt. Vid större fokusgrupper kanske inte 
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alla hade fått komma till tals lika mycket, och det hade blivit svårare att fördjupa 
frågorna. På grund av sjukdom fick en fokusgrupp ett bortfall, vilket inte gick att 
påverka. En fulltalig fokusgrupp hade stärkt kvaliteten på intervjun där bortfallet 
skedde. I studien genomfördes endast en enskild intervju, fler enskilda intervjuer 
hade gjort att kvaliteten stärkts vid kompletteringen av fokusgruppsintervjuerna. 
 
Vid det strategiska urvalet försökte uppdragsgivaren få tag på ytterligare 
deltagare till studien. På grund av tidsbrist samt att inte fler personer ville ställa 
upp i studien, fanns inte möjlighet till fler deltagare i studien. Som nämndes i 
Etiska överväganden (s. 23) var deltagandet frivilligt. Det innebar att ingen 
skulle känna sig påtvingad att delta i studien, och därför var det viktigare att ha 
det övervägandet i beaktan än att få fler deltagare till studien. 

3.7.5 Tidsbrist 
Då samtliga deltagare hade upptagna scheman, var det svårt att hitta tid till att 
genomföra intervjuerna. Speciellt svårt var det för fokusgruppsintervjuerna då 
samma tid skulle fungera för samtliga deltagare i respektive grupp. På grund av 
tidsbrist genomfördes samtliga intervjuer under cirka en timme, vilket dock inte 
resulterade i att någon intervju blev avbruten utan dessa hann avslutas i god tid 
innan timmens slut. För att stärka kvaliteten på fokusgruppsintervjuerna hade 
mer tid önskats för att ha möjlighet att beröra samtliga frågor djupare i 
respektive grupp. Det kan ha stärkt resultatet och fler nya områden hade berörts. 
Då uppdraget getts av en organisation fanns ingen möjlighet att påverka 
tidsaspekten mer, och därmed valdes intervjun att anpassas efter den timmen 
som fanns avsatt. En lösning hade varit att skicka ut ett anonymt formulär via 
mail där möjliga deltagare själva fått fylla i de tider som passade för dem för att 
sedan sätta ihop ett mer individanpassat schema. Då hade det dock varit en 
större risk för att inte få deltagare med samma befattning till fokusgrupperna, 
vilket var önskat till studien. Att ha tillgång till observationer kan vara önskvärt 
för komplettering till intervjuerna, men tidsbrist gjorde att det prioriterades bort. 
Avsaknaden av observationer anses inte ha försämrat resultatets kvalitet utifrån 
det som var studiens syfte. 
 
!  
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4. RESULTAT 
Resultatdelen presenterar en analys av deltagarnas upplevelse av 
organisationskultur och organisationsvärderingar utgår från deltagarnas 
verklighet som anställda i den akademiska organisationen. Deltagarna har olika 
befattningar, arbetar på olika avdelningar och fakulteter och har därför olika 
typer av erfarenheter och upplevelser av organisationsvärderingar. För att förstå 
vem som står bakom vilket citat har vi valt olika benämningar på deltagarna: 
!
Tabell!2!
Benämning$av$deltagare$
Befattning# Benämning#
Personalintendenter!
Avdelningschefer!
Universitetslektorer!
Högre!chef!

P1,!P2!
A1,!A2,!A3!
U1,!U2,!U3!
HC!

4.1 Begreppen organisationskultur och organisationsvärderingar 
Skillnaden mellan organisationskultur och organisationsvärderingar är för 
majoriteten av deltagarna svårt att sätta ord på, det är begrepp som upplevs gå 
hand i hand. Organisationskultur beskrivs som ”det som sitter i väggarna”, 
normerna och beteenden på organisationen. Det kan vara ett sätt för medarbetare 
att veta hur de kan förhålla sig i olika situationer. Deltagarna lyfter även att 
kulturen skapas då organisationsvärderingarna bryts ner på de enskilda 
enheterna och sätts i ett sammanhang. Organisationsvärderingar är svårare att 
sätta ord på än organisationskultur men beskrivs av ett flertal av deltagarna som 
det som människor känner, tycker och agerar efter. De är ett slags 
förhållningssätt i arbetet och kommunikationen. Trots att organisationskulturen 
upplevs som närvarande är begreppen organisationskultur och 
organisationsvärderingar ingenting som används i arbetet eller på arbetsplatsen 
vilket framkommer i följande citat: 

 
Men mycket det här du säger om det som sitter i väggarna. Det märker man ju när det 
kommer nyanställda, varför vi gör på ett visst sätt. Och det är ju mycket hur 
organisationen ser ut eller har sett ut. - P2 
 
Men det är ju ingenting man pratar om i vardagen så. Inte på min avdelning. - U2 

 
Deltagarna upplever organisationen som en autonom arbetsplats där varje enhet 
är relativt självständig i tolkningen av organisationsvärderingarna. Den 
befintliga värdegrunden för den akademiska organisationen (se Bilaga 3) 
upplevs olika beroende på var i organisationen den anställda är, då alla anställda 
är ”sin egen chef” bildar sig varje individ sin egen uppfattning. Om arbetet sker 
långt ifrån själva verksamheten kan organisationsvärderingar snarare ses som en 
vision, då de blir svårare att sätta i ett praktiskt sammanhang. Det upplevs därför 
viktigt att sätta värderingarna i ett sammanhang. 
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Så vi befinner oss ganska långt bort och det är en viktig aspekt att ha med sig för min 
avdelning för man kan komma väldigt långt ifrån det som är vår produktion och vår 
verksamhet så att jag jobbar med den här i vår verksamhetsplanering. Den finns med 
i vår verksamhetsplan så att man inte ska glömma bort varför man är här. – HC 
 

De flesta av deltagarna arbetar inte direkt med forskning eller utbildning, som är 
organisationens främsta uppgift. De upplever att det därmed ofta glöms bort vad 
organisationen egentligen producerar, och vad deras arbete leder till eftersom 
det är viktigt att “man inte ska glömma bort varför man är här”. 
 
Kulturen i organisationen upplevs av deltagarna som speciell då det är en 
akademisk organisation där organisationskulturen är ständigt närvarande. 
Balansen mellan myndighetskulturen och akademikerkulturen är ett 
återkommande tema, där skillnaden mellan de olika delarna inom organisationen 
upplevs påtagliga av deltagarna. 
 

Men när det handlar om [den akademiska organisationen] så tenderar jag att tycka att 
dem har nog rätt ändå, att fan vad speciellt det var hos er. - A3 
 

Organisationsvärderingar kan vara både explicita och implicita belyser 
deltagarna, och det är inte säkert att dessa ligger i linje med varandra. Det är 
viktigt att chefer står för de explicita värderingarna gentemot medarbetare och 
arbetar med att bryta ner dessa, en av deltagarna betonar att det inte är säkert att 
alla i organisationen förstår att de värderingarna som finns faktiskt är 
värderingar. 
 
När det kommer till skillnaden mellan personliga värderingar och 
organisationsvärderingar upplever deltagarna att det är olika typer av 
värderingar och kan skilja sig beroende på befattning. De personliga 
värderingarna och organisationsvärderingarna behöver nödvändigtvis inte 
överensstämma. Dock lyfts det att om den anställdes personliga värderingar inte 
stämmer överens med organisationsvärderingarna kan den anställde fundera 
över sin arbetssituation och om en annan arbetsplats vore lämpligare, för att den 
anställde inte ska bidra till en bakåtsträvande organisation. 
 

Det måste vara skillnad på dem två [personliga värderingar och 
organisationsvärderingar], vi bär alla på våra värderingar och det är inte givet att det 
överensstämmer med vad chefen har sagt. Sen får man väl göra en fundering till hur 
pass motsatta de är egentligen till varandra. - U3 

 
Deltagarna förklarar att det förmodligen inte går att arbeta på en arbetsplats där 
de personliga värderingarna och organisationsvärderingarna inte stämmer 
överens alls, men att “det måste vara skillnad på dem”. Det bör alltså finnas en 
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balansgång mellan dem. De personliga värderingarna är unika, men ska inte vara 
alltför motsträviga organisationsvärderingarna. 

4.2 Användandet av värderingar 
För att förenkla användandet av organisationsvärderingar, måste de enligt 
deltagarna vara verkliga och tydliga. I intervjusvaren framkommer det att 
deltagarna upplever att mycket ansvar ligger på ledningen, som måste öppna upp 
för möjligheter och arenor som visar att organisationen arbetar efter 
värderingarna. Det krävs att organisationen arbetar aktivt med värderingsarbete 
för att lyckas kommunicera värderingarna till anställda i det dagliga arbetet. 
Nyckeln till en lyckad kommunikation av organisationsvärderingarna enligt 
deltagarna ligger i tydlighet. 
 

En oläst värdegrund är ingen värdegrund. Alltså en värdegrund som ingen 
känner till har man ingen nytta av. - A3 

 
Deltagarna nämner att det krävs att en person kommunicerar 
organisationsvärderingarna muntligt, för att få fram budskapet. De diskuterar 
även att det är chefernas arbetsuppgift att lyckas förmedla värderingarna till 
medarbetare på så sätt att alla anställda i organisationen kan förstå hur, varför de 
används och vad det kan bidra till för ett finansiellt resultat. 
 
Resultatet av att använda organisationsvärderingarna bör kommuniceras i både 
stora och små möten. Deltagarna förklarar att det är oerhört tråkigt om resurser 
läggs på att utforma organisationsvärderingarna, och sen blir de aldrig praktiskt 
användbara utan det blir en så kallad “skrivbordsprodukt”. De kan bland annat 
vara användbara vid diskussioner kring medarbetarskap, ledarskap och för att 
veta vart organisationen är på väg. Här presenteras en samtalsfrekvens där 
universitetslektorerna diskuterar organisationsvärderingarna: 
 

[Organisationsvärderingarna] kan pratas om i fikarummet, likaväl som det kan 
vara på medarbetarsamtal eller stora arbetsplatsträffar eller så. Men inte så att 
man ska tjata men att man hela tiden har tanken med sig och påminner. - U2 

 
Och jag tänker, att som chef till exempel men även som medarbetare, att det kan 
hjälpa en att förklara för andra och förstå beslut som tas och regler som finns 
som en del av något större som är samma för [den akademiska organisationen] 
(...) så kan man förklara och förstå. - U1 
 

Deltagarna tror att de värderingar som organisationen har idag behöver brytas 
ned till färre antal och mer konkreta organisationsvärderingar. På så sätt blir de 
enklare att kommunicera och fokus kan då istället riktas mot “från vad till hur”. 
Deltagarna tror att de flesta inom organisationen känner till värderingarna, men 
inte hur de tar sig uttryck. 
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För att använda sig av organisationsvärderingarna behövs de följas upp i de 
dagliga arbetet för att få ett tydligare sammanhang. De förklarar att det är något 
de själva kan ta initiativ till i arbetet, men eftersom det inte finns med i 
arbetsstrukturen blir det lätt bortglömt, de bör exempelvis finnas med i 
arbetsbeskrivningar och rutiner. Deltagarna har heller inte fått frågan från sin 
chef hur de agerar utifrån organisationsvärderingarna. Hur väl de används idag 
tror de till stor del beror på vilken chef de anställda har. Deltagarna diskuterar 
att organisationsvärderingarna bland annat bör finnas med i arbetsmiljöplanerna, 
i medarbetarsamtalen och i lönekriterierna. Finns de med i lönekriterierna 
förklarar deltagarna att det kan bli en form av ett konkret facit för hur väl de levs 
upp till, och att de på så sätt lättare kan bli en del av kulturen. 
 
Vid nyrekrytering kan organisationsvärderingarna användas fördelaktigt för 
organisationen, både i platsannonsen och i ett senare skede. Det känns viktigt för 
deltagarna att kandidater förstår hur organisationen fungerar. Skulle en kandidat 
inte känna igen sig i värderingarna skulle denne heller inte trivas i 
organisationen. För att använda dem vid en nyrekrytering krävs det att 
rekryteraren besitter god kunskap om värderingarna och är trygg att prata om 
dem. 
 

Och det är ju lite det vi letar efter när vi anställer, de som faktiskt kan se det här och 
vill jobba efter våra värderingar. Inte de som har andra värderingar. - P2 
 

Deltagarna diskuterar att organisationsvärderingar även kan användas mot andra 
intressenter, som samarbetspartners. Samtidigt har samarbetspartners sina 
värderingar och deltagarna nämner att organisationen även måste förhålla sig till 
deras organisationsvärderingar. 
 
För både chefer och medarbetare kan organisationsvärderingar användas som en 
trygghet, det kan vara ett sätt att försvara och förstå vissa beslut som tas. De kan 
till exempel användas som ett stöd vid förändringar eller vid avsaknad av 
förändringar. Anställda kan då känna sig trygga i beslut som tas, när de vet att 
ledningen kan stå bakom beslut som grundat sig på organisationsvärderingarna. 
Både ledning och övriga anställda kan även använda organisationsvärderingarna 
för att argumentera för en förändring. 
 
En aspekt med organisationsvärderingar är att de inte ska hämma anställda i 
organisationen. Den högre chefen är en av deltagarna som uttalar sig kring 
fenomenet: 
 

Om man stöper alla i samma form, alltid, hela tiden, så är det min farhåga att 
man kanske missar någonting som skulle kunna vara värdefullt. - HC 
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Deltagarna förklarar att organisationsvärderingarna ska skapa en känsla av 
gemenskap bland anställda i organisationen. Det handlar alltså att skapa en 
positiv känsla, inte ta bort någonting som hindrar någon från att leverera eller 
trivas i organisationen. Organisationsvärderingarna beskrivs att de kan användas 
som ett rum med tydliga gränser, men där varje individ får plats att röra sig för 
att inte missa det som är “värdefullt”. 

4.3 Subkulturer 
Deltagarna diskuterar att det inte endast finns en gemensam organisationskultur, 
utan att det finns kulturer inom organisationen också. Dessa skapas hela tiden i 
mindre grupper, på avdelningar eller i korridoren. Den gemensamma 
organisationskulturen kan vara svårare att relatera till, då alla anställda inte har 
gemensamma berättelser kring upplevelser i arbetet. 
 
Deltagarna återkommer till hur det finns två sidor av en akademisk organisation 
att förhålla sig till, dels den akademiska sidan men även myndighetssidan som 
benämns som en stödfunktion. Organisationen upplevs som hierarkisk och 
skillnaderna mellan de två sidorna problematiseras, en av personalintendenterna 
uttrycker att det endast är de disputerade akademikerna inom organisationen 
som har rösträtt i val av styrelse: 
 

Ja men det är bara akademin som räknas, vi är bara en stödfunktion, det är 
ingen som bryr sig om oss. Så det kan prägla lite av den administrativa sidan 
kan jag tycka. - P2 

 
När skillnaden problematiseras ytterligare belyser deltagarna att de upplever att 
det finns en hierarki inom organisationen, där den akademiska sidan har större 
handlingsutrymme när de förhåller sig till organisationsvärderingarna. Forskare 
upplevs ha starka personliga värderingar som speglas på arbetsplatsen och blir 
tongivande, vilket i sin tur påverkar hur medarbetare uttalar sig och agerar 
utefter det. Det finns svårigheter att få alla inom en akademisk organisation att 
ställa upp på samma värderingar. Deltagarna uttrycker att en akademisk kultur är 
speciell på så sätt att många är väldigt starka i sitt tyckande, tänkande och 
reflekterande. Tankarna kring den akademiska kulturen framgår extra tydligt i 
följande samtalsfrekvens: 
 

Att vara en individuellt framgångsrik forskare kontra att ställa upp på [den akademiska 
organisationen] gemensamma värderingar är inte alltid helt enkelt. - P1 
 
Så kör dem sitt race då, då spelar inga värderingar i världen någon roll. Och vi kanske 
också dansar efter dem då, eftersom vi så gärna vill ha dem. - P2 
 

Många av de forskare som finns i organisationen beskrivs som personer som 
redan vet vad de vill förverkliga, och de rättar sig mer efter vad som krävs för att 
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få in pengar till deras forskning än efter organisationsvärderingarna. Samtidigt 
möter den administrativa sidan dem “eftersom vi så gärna vill ha dem”. 
 
Mellan de olika fakulteterna finns även en upplevd skillnad i både 
organisationskultur och organisationsvärderingar, faktorer som könsfördelning, 
olika villkor och tidsresurser bidrar till att organisationskulturer yttrar sig olika 
beroende på fakultet. Det har gjorts mätningar i medarbetares välmående i 
organisationen, där det visat sig finnas tydliga skillnader i medarbetares 
välmående beroende på etnicitet och fakultetstillhörighet. Deltagarna diskuterar 
vidare kring hur inställningen till organisationsvärderingar även beror på 
befattning samt nivån i hierarkin. Den högre chefen som upplever att 
gemensamma organisationsvärderingar är viktiga, resonerar kring en eventuell 
lösning på problemet: 
 

Om det är så att det inte finns en samsyn kring det så kan ju medarbetare och 
anställda tillsammans med sina kollegor och sin chef ändå resonera om de här 
utifrån sin egen verksamhet. - HC 
 

Den högre chefen tror att det skulle vara möjligt så länge det finns gemensamma 
förväntningar så det inte uppkommer lika många exempel på tolkningar som det 
finns anställda inom den akademiska organisationen. 

4.4 Paradoxer 
Deltagarna diskuterar att kulturen i organisationen på präglas av öppenhet, vilja 
till dialog och strävan efter konsensus. De befintliga organisationsvärderingarna 
betonar drivkraft och engagemang hos anställda, vilket upplevs som positivt. 
Kulturen problematiseras dock även av ett flertal deltagare, då det upplevs som 
att många i organisationen kan bli engagerade i frågor och beslut som inte går att 
påverka, där ett beslut redan är taget eller där alla inte “äger” frågan. För 
cheferna i organisationen kan det då vara en stor utmaning att styra sina 
medarbetare till att vara drivna i vissa avseenden men inte i andra. Deltagarna 
upplever att problematiken kan ligga i att organisationen är autonom, det kan 
vara svårt att få alla att jobba mot ett gemensamt mål om kommunikationen inte 
är tillräckligt tydligt. 
 

Ja, så på det sättet är ju individen stark i sina värderingar och premierar som att 
vara stark i sitt tyckande, tänkande och reflekterande. Det är det som det bygger 
på i en akademisk kultur, att inte vara en paragrafryttare. [...] Det är ju rätt 
vanligt att man hör en forskare argumentera mot en administrativ regel eller ett 
myndighetskrav utifrån vad de tycker är rätt sätt att agera etiskt. Det ligger ju i 
hela kulturen också, att man ska ifrågasätta och man tar inte bara till sig saker. - 
P1 
 

Deltagarna upprepar under intervjuerna att organisationen är väldigt 
individualistisk och alla anställda genomför sitt arbete självständigt. Det är 
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därför viktigt att lyfta och förklara de olika nivåerna i 
organisationsvärderingarna och hur anställda kan arbeta med dessa i praktiken. 
Deltagarna belyser att det måste exemplifieras för varje grupp medarbetare och 
förklara vad dessa innebär för dem som enskilda individer. 
 

“Och då pratar man framförallt väldigt mycket om balansen mellan att vara 
väldigt individualistisk, vad måste jag göra som en forskare eller en lärare på 
min nivå själv? Kontra en grupp, och sen nästa steg är [den akademiska 
organisationen], där man knappt ens vet vilken del man jobbar på. Man är så 
himla lokal, så individuell.” - P1 

 

4.5 Upplevda värderingar hos organisationen 
Deltagarna upplever att organisationen som arbetsplats har en 
organisationskultur som präglas av värderingar som innefattar individualism, 
kompetens och en drivkraft hos de anställda. För att illustrera värderingarna har 
de sammanställts i Tabell 3. Många av de egenskaper som beskrivs hos 
medarbetare upplevs vara typiska för anställda i en akademisk organisation, och 
kan därför tolkas som att de inte är speciella för just organisationen som 
arbetsplats. Deltagarna diskuterar att dessa egenskaper innefattar alla anställda i 
organisationen, oavsett befattning. 
$
Tabell!3!
Upplevda$värderingar$av$deltagarna$i$den$akademiska$organisationen$
Individualism# Kompetens# Drivkraft# Övrigt#
Självgående!
Konkurrerande!
Gemensamhetssvårigheter!
Individprestationsinriktade!

Kvalitetsmedveten!
Noggrann!
Förmåga!att!leverera!
Kreativitet!

Aktiv!
Energi!
Engagemang!
Initiativtagande!

Stolthet!
Nyfikenhet!
Öppenhet!

# Social!kompetens!
Anpassningsbara!

Tävlingsinriktade! !

 
Hur väl de befintliga organisationsvärderingarna (Bilaga 3) stämmer överens 
med verkligheten har deltagarna olika upplevelser av. Universitetslektorerna 
diskuterar att vissa av värderingarna och då främst den värdegrund som finns, 
syns olika mycket i olika delar av organisationen. Överlag upplever 
universitetslektorerna att det finns en god överensstämmelse mellan teori och 
praktik. Personalintendenterna och de administrativa cheferna betonar att 
värderingarna nog finns i verksamheten men att de måste arbetas och brytas ner 
för att medarbetare ska hitta dem. Den högre chefen belyser också att 
värderingarna kan arbetas med mer, men upplever däremot inte att de befintliga 
värderingarna överensstämmer tillräckligt mycket med verksamheten. 
 

Frågar man en bra dag så tycker man att absolut, det här kan man plocka fram och se. 
Men det finns ju alltid två sidor av ett mynt. Å ena sidan, å andra sidan. Men det går ju 
absolut att hitta de här värderingarna, det tycker jag. - P1 
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4.6 Skillnader mellan befattningar 
I samtliga intervjuer överensstämmer deltagarnas svar med varandras, dock går 
det att se vissa skillnader mellan just de olika befattningarna som finns 
representerade. När diskussionen kring till vems fördel 
organisationsvärderingarna används, uttrycker deltagarna olika åsikter. 
Personalintendenterna, universitetslektorerna och den högre chefen lade alla 
fokus på organisationen och medarbetaren men diskuterade olika typer av 
fördelar och perspektiv inom detta. Personalintendenterna ansåg att de fanns till 
för att anställda i organisationen tillsammans skulle nå de mål som ledningen 
har bestämt. Vidare diskuterade personalindententerna att 
organisationsvärderingarna även fanns till för medarbetare och ledare, och då ur 
ett arbetsmiljöperspektiv som gör att de värnar om varandras olikheter, 
kompetenser och egenskaper på ett sätt alla mår bra av. Universitetslektorerna 
var inne på liknande spår som personalintendenterna, de fanns till för 
organisationen och för medarbetare. Däremot lyfte även universitetslektorerna 
att organisationsvärderingarna gynnar de som lyckas leva upp till dem, men att 
det kanske är ”så det ska vara”. Även deltagaren vid benämning högre chef tror 
att det gynnar både organisation och medarbetare. Den högre chefen anser att 
det är en kombination av att medarbetare får vägledning i vad som förväntas av 
dem samtidigt som organisationen för tydliggöra vad som krävs för att arbeta i 
linje med de mål och visioner som finns i organisationen. 
 
Under fokusgruppsintervjun med avdelningscheferna byttes fokus. De 
diskuterade att målgruppsperspektivet ofta glöms bort, men att organisationen 
och allt som rör och finns omkring organisationen ska finnas till för studenterna. 
 

Jag hoppas ju att det är till våra studenters fördel. De är ju våra kunder. Så jag 
hoppas verkligen att värdegrunden ligger i linje med de krav som ställs utifrån 
våra utbildningar också. Men även inom universitetets värld. Studenterna ska 
känna att det finns goda förutsättningar att komma härifrån med ett resultat som 
man sen kan ta sig vidare i livet med. Det är i alla fall det jag hoppas. - A2 

 
Vid diskussion kring de befintliga organisationsvärderingar som finns vid gott 
medarbetarskap (se Bilaga 3) i organisationen, uttrycktes även där olika åsikter 
mellan befattningarna. Personalintendenterna ansåg att värderingarna var bra för 
att förstå vilka krav som ställs på medarbetare. Den högre chefen uttryckte 
istället att de var alldeles för stort antal värderingar, vilket gör att ingen 
medarbetare klarar av att ta till sig och därmed också leverera på alla punkter. 
Vidare ansåg den högre chefen att många av punkterna är tolkningsbara, 
någonting även avdelningscheferna diskuterade kring punkten Som medarbetare 
är jag närvarande på min arbetsplats: 
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Det skulle kunna ses som väldigt provocerande. För till exempel en forskare eller en 
person som har mycket undervisning som står ute i klassrummet väldigt många 
timmar. Ska man se rent krasst på det här så ska det här också innebära att jag ska vara 
på mitt rum. - A2 

 
Ja, men det har du helt rätt i. Närvarande för vem? Studenterna? Sina kollegor? Sin 
forskning? - A1 

 
Avdelningscheferna belyser att det därför är viktigt vad organisationen lägger i 
orden som finns i organisationsvärderingarna, och att ens chef förklarar 
anledningen till varför den punkten finns med som en värdering.  I kontrast till 
detta ansåg universitetslektorerna istället att värderingarna som fanns för 
medarbetarskap i organisations beskriver “allmänt hyfs”, och behövs därför inte 
läggas stor vikt vid förutsatt att medarbetare ”sköter sig”. 
 
!  
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5. RESULTATDISKUSSION 
I följande del förs en diskussion utifrån studiens resultat som återkopplas till 
tidigare forskning och teori som behandlats i studien. I resultatdiskussionen lyfts 
kritiska reflektioner, svårigheter och möjligheter för att förstå olika perspektiv 
kring organisationskultur och organisationsvärderingar i en akademisk 
organisation. Avsnittet avslutas med en stegmodell för hur HR-praktiker kan 
arbeta med implementering av organisationsvärderingar för att forma 
organisationskulturen. 

5.1 Organisationskultur i en akademisk organisation 
Resultatet visar att begreppet organisationskultur är ett abstrakt begrepp som är 
svårt att sätta ord på, vilket går i linje med hur Schein (2010) beskriver 
begreppet organisationskultur. Detta blir tydligt när deltagarna i studien 
benämner organisationskulturen som ständigt närvarande samt att “det sitter i 
väggarna”. Schein (2010) skriver om det, att en organisations grundläggande 
antaganden är det mest djupliggande lagret i en organisation och är därför det 
mest svårobserverade att iaktta. Deltagarna diskuterar att organisationskulturen 
kan vara ett sätt att få ett förhållningssätt i arbetet och kommunikationen. Detta 
ligger i linje med hur Salas et al. (2014)  och Bang (1999) beskriver hur den 
internaliserade organisationskulturen kan fungera som en vägledning för hur 
anställda ska bete sig i organisationen. Organisationskulturen torde därmed ses 
som ett viktigt redskap för att främja trivsel och gemenskap i organisationen. 

5.1.1 Enad organisationskultur 
Att som medarbetare se sig själv i en stor organisation och förstå hur 
organisationskulturen fungerar och hur den kan arbetas med kan upplevas svårt 
enligt deltagarna. Studien visar exempelvis att anställda vill förstå hur arbetet 
med organisationsvärderingar kan bidra till organisationskulturen och vilket 
resultat det i sin tur kan ge. Även Alvesson och Sveningsson (2014) lyfter 
komplexiteten kring att förstå vikten av en god organisationskultur. Att som 
medarbetare ha svårt att förstå organisationskulturen kan tänkas leda till att de 
resurser som läggs ner på arbetet med organisationskultur i organisationen går 
förlorade om inte anställda kan förstå hur arbetet kan bidra till ett bättre resultat. 
Organisationskulturen är ett sätt för organisationen att skapa gemenskap, vilket 
Zander et al. (2016) skriver. Då anställda i en akademisk organisation kan känna 
en fientlighet gentemot varandra enligt Zilwas (2006) studie, torde en reflektion 
vara att det ligger i organisationens intresse att arbeta med organisationskulturen 
för att öka gemenskapen och minska fientligheten. Deltagarna diskuterar att det 
inte är säkert att alla medarbetare i organisationen förstår att 
organisationsvärderingarna som finns är värderingar. Det går här att se en 
koppling till vikten av Larssons (2008) modell för profil, image och identitet. 
Modellens tre delar förklarar vad organisationen behöver i åtanke vid 
förmedling av vad organisationen står för både internt och externt. Om inte alla 
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medarbetare har förståelse för värderingarnas syfte, kan det tänkas att 
organisationen inte har arbetat tillräckligt mycket med Larssons (2008) tre 
begrepp; profil, image och identitet. Det skulle i sin tur innebära att 
organisationens ledning har en uppfattning av vad den akademiska 
organisationen står för medan anställda har en annan, vilket kan tänkas bidra till 
den fientlighet mellan anställda som Zilwa (2006) diskuterar. 
 
Den högre chefen resonerar kring vikten av gemensamma 
organisationsvärderingar, och att alla medarbetare bör förstå vad som förväntas 
av dem genom dessa ”utifrån sin egen verksamhet”. Deltagarna betonar vikten 
av att organisationsvärderingarna kan brytas ner till varje enhet eller avdelning. 
Likaså Schein (2010) betonar att det är viktigt för organisationen att chefer och 
ledare ansvarar för att samtliga medarbetare jobbar mot gemensamma mål, och 
Bang (1999) skriver att organisationen bör ha en gemensam kultur. Resultatet 
visar att en enad organisationskultur kan vara svår att relatera till i en stor 
organisation då det är svårt att ha vad en av deltagarna benämner som 
“gemensamma berättelser” med alla anställda. Deltagarna diskuterar att mindre 
grupper skapas av avdelningar, undergrupper eller i korridoren som konsekvens 
till att den gemensamma organisationskulturen kan vara svår att relatera till om 
medarbetaren inte har samma uppfattning och relation till den. Detta styrks av 
Zilwa (2006) som skriver att de medarbetare som tillhör samma avdelning eller 
enhet ofta delar gemensamma värderingar samt normer. Detta går även i linje 
med problematiken Alvesson och Sveningsson (2014) beskriver kring just 
organisationskultur och organisationsvärderingar, och att det är svårt att enas i 
en gemensam organisationskultur i en stor organisation. Däremot bör det vara 
möjligt med en gemensam kultur i den undersökta akademiska organisationen, 
då deltagarna uppmärksammar beteenden som individualism, kompetens och 
drivkraft som är specifika för organisationen. Deltagarna beskriver även hur 
organisationen upplevs som autonom. Utifrån dessa beteenden och den 
autonoma organisationsstrukturen bör det därmed redan finnas en gemensam 
kultur. En reflektion av den nuvarande organisationskulturen är att 
organisationen bör tillvarata de beteenden som finns i organisation i nuläget för 
att skapa en starkare organisationskultur kring dem. 

5.1.2 Subkulturer 
Resultatet visar att den akademiska organisationen har flera underkulturer inom 
den gemensamma organisationskulturen; så kallade subkulturer. Bang (1999) 
beskriver subkulturer i organisationer som oundvikligt. Intervjusvaren påvisar 
att den akademiska organisationen har en speciell kultur och betonar då den 
balans som finns och måste hanteras mellan organisationen som myndighet och 
den fria akademin, speciellt med hänsyn till att många anställda är väldigt starka 
i sitt ”tyckande, tänkande och reflekterande”. Rejmer (2016) såväl som Bexell 
(2011) skriver att den akademiska friheten är typisk för den akademiska 
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organisationen. Deltagarna anser att tydlig kommunikation är viktigt i den 
akademiska organisationen för att ett budskap ska nå fram. Även Palttala et al. 
(2012) förespråkar öppen och tydlig kommunikation till samtliga anställda inom 
en organisation. Det kan tänkas att om öppenheten i organisationen ställs till sin 
spets kan det vara svårt för den akademiska organisationen att få igenom vissa 
beslut, då många frågor enbart landar i diskussion istället för i beslutsfattande. 
Likt hur Bexell (2011) beskriver att det akademiska traditionalismen ställer sig 
kritisk till förändringar kan även detta vara fallet på den undersökta 
organisationen. Det finns en upplevelse hos några av deltagarna att många av de 
administrativa beslut som redan är tagna diskuteras trots att ett beslut redan är 
taget och de anställda inte längre “äger” frågan. Diskussionerna tyder på att 
organisationen har en stark akademisk traditionalism som blir tydlig när 
förändringar möts med skepticism och en vilja att utnyttja den akademiska 
organisationens demokratiska syn på yttrandefrihet som Bexell (2011) beskriver 
som viktig. Det kan därför tänkas att organisationen står inför en svår 
balansgång, mellan att effektivt få igenom de beslut som måste tas men 
samtidigt värna om den akademiska friheten och yttrandefriheten som är 
grundläggande för en akademisk organisation.  Den akademiska organisationens 
befintliga organisationsvärderingar betonar innovation och målinriktning (se 
Bilaga 3), vilket även gör att organisationen kan upplevas ha en akademisk 
traditionalism av deltagarna, har den undersökta organisationen å andra sidan en 
historia av innovation. Det kan tolkas som att den befintliga värdegrunden 
strävar efter den akademiska instrumentalismen, som Bexell (2011) beskriver. 
Det kan tänkas att de två ideologierna som Bexell (2011) beskriver finns 
representerade inom samma organisation, den akademiska traditionalismen samt 
den akademiska instrumentalismen, vilka bildar två subkulturer med 
kärnverksamheten på ena sidan och stödverksamheten på den andra. 
 
Anställda i den undersökta organisationen har olika stort utrymme till att tolka 
och använda sig av organisationsvärderingarna. Majoriteten upplever att 
forskare har större utrymme att tolka dem då den akademiska organisationen “så 
gärna vill ha dem”, i och med att enskilda forskare bidrar till organisationens 
ekonomi i deras forskningsprojekt. Den akademiska organisationen blir därmed 
mer beroende av att ha duktiga forskare i deras organisation. En tolkning av att 
forskare får andra friheter i organisationen kan leda till hur Zilwa (2006) 
diskuterar att en spänning kan uppstå mellan forskare och organisationens 
ledning, då forskare ofta uppfattas sätta sin egen forskning framför 
organisationens bästa. Zilwa (2006) beskriver detta som vanligt och hur 
splittringen mellan den akademiska sidan och myndighetssidan tydligt kan ses i 
en akademisk organisation. Deltagarna upplever en splittring i hur 
organisationens mål och värderingar uppfattas mellan forskare och ledning inom 
en akademisk organisation, vilket går i linje med hur Bang (1999) beskriver att 
en konflikt mellan olika skikt kan uppstå inom organisationen. Även Schein 
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(2010) diskuterar sådana konflikter och att dessa måste hanteras snarare än 
förhindras då de även kan bidra till effektivitet för organisationen. Deltagarna 
nämner att utmärkande egenskaper för anställda i organisationen är engagemang 
och drivkraft, något som det kan tänkas att organisationen behöver hantera för 
ett fördelaktigt användande istället för att se att subkulturerna hindrar varandra. 
Genom att ta vara på subkulturerna till att främja idéer från olika håll och 
värderingar, kan de bidra till det Bolman och Deal (2013) beskriver som en stark 
organisationsdynamik. Deltagarna ser däremot subkulturerna som 
tillbakahållande för organisationen, vilket torde ge organisationen en komplex 
uppgift att arbeta med för att inte skapa en spänning som kan hämma dessa 
subkulturer genom en fientlighet mot varandra. För att alla anställda istället ska 
enas i en gemensam organisationskultur, krävs att organisationen strategiskt 
arbetar med kulturen. Davis (1984) skriver att organisationskultur är ett mönster 
av delade värderingar som ger anställda riktlinjer för beteende i organisationen. 
Således torde den gemensamma organisationskulturen bland annat styras utifrån 
explicita organisationsvärderingar. 

5.2 Organisationsvärderingar i en akademisk organisation 
Deltagarna upplever att mycket ansvar kring organisationsvärderingar ligger på 
ledningen att göra det enklare för anställda att arbeta med värderingar. Hogan 
och Coote (2013) såväl som Alvesson och Sveningsson (2014) skriver att 
organisationskulturen kan formas av ledningen genom att ta fram värderingar, 
någonting som stämmer överens med Sheins (2010) teori om att identifiera 
artefakter. Det kan därmed ses som en del av det strategiska personalarbete 
Nilsson et al. (2011) skriver om. För att arbeta med organisationsvärderingar 
strategiskt torde därmed en viktig uppgift för HR-praktiker vara att ha djup och 
bred kunskap kring hur detta ska göras i en, i detta fall, akademisk organisation. 

5.2.1 Personliga värderingar och organisationsvärderingar 
I intervjusvaren framkommer att personliga värderingar och 
organisationsvärderingar kan skilja sig åt genom att ”vi bär alla på våra 
värderingar” och det är olika typer av värderingar. Malbašić et al. (2015) skriver 
att personliga värderingar utgör grunden för organisationsvärderingar, men att 
det är viktigt att skilja på dem. Deltagarna och författarna bekräftar varandras 
resonemang, där deltagarna även nämner att de personliga värderingarna inte 
ska gå emot organisationsvärderingarna för att inte ställa sig emot 
organisationen. Vveinhardt och Gulbovaite (2015) skriver att ju starkare 
överensstämmelsen mellan dessa är, desto mer positivt resultat ger det 
organisationen. En reflektion är att organisationen därmed bör kommunicera det 
resultat Vveinhardt och Gulbovaite (2015) skriver om till alla anställda, för att 
informera vilka fördelar som kan ges vid en stark överensstämmelse av 
personliga värderingar och organisationsvärderingar. 
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Resultatet visar att deltagarna upplever att det är svårt att få alla i organisationen 
att ställa upp på samma värderingar. Deltagarna återkommer till att forskare 
upplevs ha starka personliga värderingar som speglas i arbetet, vilket även Zilwa 
(2006) tar upp då forskare ofta ser deras yrke som deras främsta identitet. 
Resultatet visar att några av deltagarna upplever att forskarna i den akademiska 
organisationen inte alltid följer organisationsvärderingarna. Att anpassa sig efter 
organisationsvärderingarna gör dem inte till mer framgångsrika forskare, vilket 
gör att de ”kör sitt race”. Zilwas (2006) studie visar att forskare ofta är 
motsträviga till organisationsvärderingar om de inte gynnar deras forskning, 
men positiva om de gynnar deras forskning. Även Câmara och Pereira-Guizzo 
(2015) skriver att forskares motivation kan öka om deras arbete gynnas av 
värderingar. En möjlighet för en akademisk organisation vore att utforma 
organisationsvärderingar som gynnar både forskare och övriga anställda, 
samtidigt som dessa tar hänsyn till den statligt gemensamma värdegrunden som 
Brage och Lövkrona (2016) och Rejmer (2016) beskriver. En reflektion är att 
organisationen står inför en komplex uppgift att ta fram värderingar som kan 
gynna alla anställda. Om organisationsvärderingarna skulle vara utformade på 
ett sådant sätt att de gynnar forskares arbete, skulle forskare troligen samverka 
med organisationsvärderingarna. Då skulle de fortfarande uppfylla det Câmara 
och Pereira-Guizzo (2015) beskriver som känslan av bidragandet till en bättre 
värld. Om samtliga anställda samverkar under samma organisationsvärderingar, 
torde en reflektion vara att även samtliga anställda skulle känna starkare 
gemenskap med organisationen, vilket går i linje med hur Bang (1999) beskriver 
vikten av att medarbetare kan enas i den gemensamma gruppen som en 
organisation är. Om organisationsvärderingarna däremot inte gynnar forskarnas 
arbete, finns risken att både forskarna och övriga anställda skapar ännu starkare 
subkulturer vilket kan öka den fientlighet och spänning mellan forskare och 
ledning Zilwa (2006) skriver om inom en akademisk organisation. 

5.2.2 Att kommunicera värderingar internt 
Deltagarna lyfter att organisationen bör kommunicera 
organisationsvärderingarna till anställda genom tydlig kommunikation för att 
anställda ska bli medvetna om dem, exempelvis uttrycker en av 
avdelningscheferna att ”en värdegrund ingen känner till har man ingen nytta av”. 
Alvesson och Svenningsson (2014) skriver att det kan vara svårt att förstå syftet 
med organisationsvärderingar. Intervjusvaren visar att personalintendenterna 
ställer sig mest positiva till organisationens befintliga organisationsvärderingar, 
vilka förmodligen är de deltagare som har mest förkunskap om dem på grund av 
sin befattning. Att personalintendenterna ställer sig mest positiva till de 
befintliga värderingarna går i linje med hur Zilwa (2006) beskriver att de i 
beslutsfattande positioner ofta är de som själva är mest positiva till de beslut 
som tas. Även den högre chefen har stor kunskap kring värderingarna, och tror 
inte att omedvetenheten kring värderingarna är ett problem. Att 
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avdelningscheferna och universitetslektorerna inte upplever 
organisationsvärderingarna lika positivt kan bero på att det har brustit i 
kommunikationen till dem, något Zilwa (2006) skriver är vanligt inom 
akademin. Det kan exempelvis bero på otillräcklig kunskap för varandras roller 
och arbetsuppgifter som Palttala et al. (2012) belyser eller det Alvesson och 
Sveningsson (2014) skriver om som okunskap kring hur 
organisationsvärderingarna ska användas, alternativt en kombination av dessa. 
Det kan därför vara i organisationens intresse att se över de möjligheter det finns 
för att öka integrationen mellan de olika avdelningarna, för att de anställda ska 
få ökat insikt i varandras arbete.  
 
Vid diskussioner kring de befintliga organisationsvärderingar som finns i 
organisationen för medarbetarskap (se Bilaga 3), lyfter fokusgrupperna olika 
perspektiv. De som är mest positiva till dem är återigen personalintendenterna, 
vilket kan ses i hur de beskriver att organisationsvärderingarna kan öka hur bra 
medarbetare mår. I och med att de arbetar inom området kan det beror på att de 
känner störst inflytande kring organisationsvärderingarna. Universitetslektorerna 
och avdelningscheferna har däremot ett mer kritiskt perspektiv, då 
universitetslektorerna exempelvis anser att de är alldeles för tolkningsbara. Det 
går därmed att se ett samband med det som Zilwa (2006) beskriver som att de 
som inte är delaktiga i processer inte blir lika engagerade i dem, då de känner en 
brist på kontroll. Bland deltagarna finns en möjlighet att det är 
universitetslektorerna samt avdelningscheferna som är längst ifrån processerna 
och arbetet med värderingarna. Den högre chefen har en viss skepticism till 
organisationsvärderingarna för medarbetarskap då deltagaren anser att de är 
alldeles för många. Eftersom alla fokusgrupper har olika tolkningar kring 
medarbetarskapsvärderingarna och vilken funktion de har i organisationen, har 
förmodligen kommunikationen brustit. Det kan tänkas vara en konsekvens av att 
hantering av organisationsvärderingar främst är en top-down process (Zander et 
al., 2016; Zilwa, 2006). Detta går i linje med det Zilwa (2006) skriver om är 
vanligt när kommunikationen mellan universitetsledning och enheter ska föras, 
då det lätt uppstår brister i kommunikationen. En möjlighet för organisationen 
att lättare nå fram med sitt budskap torde vara att identifiera det så kallade bruset 
Larsson (2008) beskriver, för att förstå var kommunikationen brister. Kontexten 
som Larsson (2008) beskriver påverkar också kommunikationen, i den 
akademiska organisationen kan själva organisationsstrukturen ses som en del av 
kontexten och göra att kommunikationen brister då många anställda arbetar 
långt ifrån kärnverksamheten. 
 
Organisationen beskrivs som autonom av deltagarna och har dessutom en tydlig 
uppdelning mellan kärn- och stödverksamheten. Vidare belyser deltagarna att 
organisationen är autonom och att varje medarbetare är ”sin egen chef”. Detta 
kan tänkas bidra till komplexitet för ledningen att kommunicera 
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organisationsvärderingarna, som en konsekvens av den bristande gemenskapen. 
En större medvetenhet hos organisationens ledning kring denna svårighet kan 
göra att kontexten i Larssons (2008) kommunikationsmodell får bättre 
förutsättningar för organisationsvärderingarna att nå fram, och kan då 
kommunicera värderingarna efter varje chefs förkunskap. Alvesson och 
Sveningsson (2014) skriver att det kan vara svårt för anställda att förstå syftet 
med organisationsvärderingar. Därmed torde det vara viktigt för organisationen 
att kommunicera ut syftet till samtliga anställda, men framför allt till samtliga 
chefer inom organisationen då dessa är det närmsta steget till resterande 
medarbetare och därför lättast kan nå ut till det dagliga arbetet. 

5.2.3 Att kommunicera värderingar externt 
Vikten av att använda organisationsvärderingar gentemot olika intressenter, 
bland annat samarbetspartners, är något deltagarna diskuterar. Vidare lyfter 
deltagarna att för att kommunicera ut de befintliga organisationsvärderingarna, 
både internt och externt, behövs tydlig kommunikation i det dagliga arbetet, där 
arenor kan öppnas för att visa hur arbetet med värderingar sker. Balmer (2013) 
skriver att organisationens varumärke är viktigt, för att medarbetare och andra 
intressenter ska identifiera sig med det. Det är dock viktigt att ha i åtanke hur 
Zander et al. (2016) beskriver att en akademisk organisation måste anpassa sig 
till det samhälle som denna existerar i, vilket även kan tänkas vara en 
bakomliggande faktor som kan påverka hur en akademisk organisation kan 
förhålla sig till arbetet med sitt varumärke. Larsson (2008) skriver även att det är 
viktigt att varumärket kommuniceras ut för att visa vad organisationen står för, 
även Lapina et al. (2015) berör detta och skriver att organisationskulturen kan 
användas för att identifiera en organisation. Deltagarna betonar att det är viktigt 
att de explicita organisationsvärderingarna används i praktiken och inte endast 
blir en så kallad “skrivbordsprodukt”. Detta blir även viktigt i användandet av 
profil, image och identitet som Larsson (2008) diskuterar. Genom att 
organisationen profilerar sig och då bestämmer vad organisationen står för 
internt och externt, vilket avgör vilken bild organisationen vill ge ut till 
omvärlden om sig själv. Att styra över organisationens image kan tänkas vara en 
svårare uppgift, men här återkommer deltagarnas diskussion till att det är 
ledningens ansvar att vara tydliga i kommunikationen av värderingarna och 
vilka finansiella resultat de kan få. Devero (2003) poängterar att det även bör 
redovisas vad värderingar kan ha för positiva effekter för exempelvis 
arbetsmiljön. 
 
Enligt deltagarna kan organisationen fördelaktigt använda 
organisationsvärderingar vid nyrekrytering för att hitta de som ”vill jobba efter 
våra värderingar” som en av personalintendenterna uttrycker det. Deltagarna 
poängterar att rekryteraren bör vara bekväm att prata om organisationen utifrån 
organisationsvärderingarna i rekryteringssammanhang. Även Vveinhardt och 
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Gulbovaite (2015) skriver att organisationsvärderingar kan användas vid 
nyrekrytering. Individen och organisationen kan då matchas utifrån både 
individens personliga värderingar och organisationsvärderingarna. Deltagarna 
belyser även hur en kandidat vid en nyrekrytering inte skulle trivas i 
organisationen om inte denne kan “känna igen sig i värderingarna”. Det går i 
linje med att skapa det Larsson (2008) beskriver som en positiv image för 
kandidaten av organisationen. En tolkning är att organisationens kultur är 
tillräckligt stark för att nya individer i organisationen måste acceptera den kultur 
som råder, och om denna anpassning till kulturen inte kan göras, blir följden 
minskad trivsel på arbetsplatsen. Deltagarna beskriver att 
organisationsvärderingarna även kan bidra till gemenskap, vilket kan kopplas till 
socialiseringsprocessen. Zander et al. (2016) skriver om och betonar att 
användandet av organisationsvärderingar i en rekryteringsprocess gynnar 
socialiseringsprocessen i organisationen. Ju bättre de personliga värderingarna 
och organisationsvärderingarna samverkar, desto positivare påverkas båda parter 
enligt Vveinhardt och Gulbovaite (2015) och Câmara och Pereira-Guizzo 
(2015). En möjlig slutsats är om individen redan innan anställningen känner 
igen sig i organisationsvärderingarna torde individen socialiseras in i 
organisationen snabbare och kan därmed även komma upp i full produktion 
snabbare. På så sätt kan de användas lönsamt för organisationen, och kan vara 
en faktor som bekräftar det Devero (2003) och Malbašić et al. (2015) skriver om 
att värderingar kan ge organisationen en finansiell fördel. 

5.2.4 Användandet av organisationsvärderingar hos chefer och medarbetare 
Deltagarna upplever att organisationsvärderingarna kan användas för att 
anställda ska få riktlinjer kring medarbetarskap och ledarskap, vilket går i linje 
med hur Brage och Lövkrona (2016) beskriver organisationsvärderingars 
funktioner. Genom att värderingarna skapar värden och signalerar vilka värden 
som gäller för organisationen kan dessa med fördel användas i riktlinjer kring 
medarbetarskapet samt ledarskapet, som deltagarna ger exempel på. Deltagarna 
förklarar vidare att organisationsvärderingarna även kan användas för att se 
organisationens mål och vart de är på väg som organisation. Detta ligger i linje 
med hur Lapina et al. (2015) förklarar att till följd av att organisationen är 
hierarkisk har ledningen ett ansvar med att förmedla de mål, strategier och 
resultat som ska uppnås. 
 
Deltagarna diskuterar att cheferna kan ställa mätbara kriterier i exempelvis 
lönekriterierna som de anställda kan följa, vilket går i linje med hur Devero 
(2003) beskriver behovet av mätinstrument. Organisationsvärderingar kan 
användas för att stödja de beteenden som önskas i organisationen, och chefer 
kan ställa krav på mätbara beteenden som anställda kan följa (Hogan & Coote, 
2013; Alvesson & Sveningsson, 2014). Deltagarna förklarar att det är upp till 
cheferna att förmedla värderingarna till medarbetare. Detta ställer även krav på 
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cheferna i organisationen, och det är därmed viktigt för chefer att förstå 
resultatet av värderingar, vilket Hogan och Coote (2013) belyser. Resultatet 
visar att organisationsvärderingar bör användas i verksamheten, för att resurser 
inte ska gå till spillo.  Även Brage och Lövkrona (2016) betonar vikten av att 
organisationsvärderingar ska växa fram med organisationen och förankras i 
verksamheten. Deltagarnas upplevda önskan om att organisationsvärderingarna 
ska användas i verksamheten, att de kan förmedlas genom chefer och konkreta 
lönekriterier kan tänkas vara ett tecken på att de finner arbetet med 
organisationsvärderingar viktigt och betydelsefullt. En reflektion är att om den 
undersökta akademiska organisationen arbetade med organisationsvärderingarna 
genomgående i alla nivåer skulle organisationen inte skulle möta ett motstånd 
från de anställda, snarare ett positivt engagemang. 
 
Deltagarnas upplevelse är att arbetet med organisationsvärderingar inte har skett 
på alla nivåer. Exempelvis förklarar den högre chefen att dennes chef aldrig har 
följt upp dessa värderingar, och att det inte finns strukturer för att göra det. En 
tolkning är att en central och viktig komponent för varje anställd i 
organisationen är vem som är ens chef.  Huruvida dennes chef arbetar med 
organisationsvärderingarna blir avgörande, då det inte finns tydliga strukturer 
som gör att samtliga anställda kan arbeta med dessa självständigt. Devero 
(2013) skriver för att organisationen ska få alla fördelar med att arbeta med 
organisationsvärderingar krävs det att de arbetas med på alla nivåer. Likaså 
skriver Hogan och Coote (2013) att önskvärda beteenden är svåra att skapa om 
de inte finns med i rutiner, något Salas et al. (2014) skriver är ledningens ansvar 
att tillhandahålla. Deltagarna nämner, precis som Bang (1999), att 
organisationsvärderingar kan användas som stöd vid beslutsfattande. Däremot 
berör inte deltagarna konflikthantering, vilket Bang (1999) nämner som ännu en 
funktion för organisationsvärderingar. En anledning kan vara att deltagarna inte 
satts i en sådan situation eller att de snarare har litat på deras intuition i ett 
sådant sammanhang. Detta kan tolkas som motsägelsefullt då deltagarnas 
diskussioner ger ett intryck av att det finns en upplevelse av subkulturer inom 
organisationen, vilket Bang (1999) skriver kan leda till konflikter då 
subkulturerna kan ha olika verklighetsuppfattningar. Därför är en mer rimlig 
tolkning att deltagarna inte fått verktygen och kunskapen för att applicera 
värderingarna i en sådan situation, vilket gör att en del av arbetet med 
organisationsvärderingar inte har nått fram och därför kan ses som en förlorad 
resurs. För deltagarna är det en viktig del att förstå hur värderingarna används 
och i vilket sammanhang, vilket Brage och Lövkrona (2016) skriver att det är en 
av värderingarnas funktioner, att gynna anställda genom att ge stöd i det dagliga 
arbetet. Det torde därmed vara intressant för organisationen att, som en av 
deltagarna föreslår, se över vilka möjligheter det finns att öppna upp sådana 
arenor i den rådande organisationsstrukturen. Det skulle exempelvis vara att 
öppna upp för samtal kring organisationsvärderingarna under avdelningsmöten. 
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5.2.5 Användandet av organisationsvärderingar för strategiska mål 
Personalintendenterna och den högre chefen belyser att organisationsvärderingar 
och långsiktiga mål som kombination kan ge organisationen en strategisk fördel, 
vilket går i linje med vad Devero (2003), Malbašić et al. (2015) och Lapina et al. 
(2015) skriver. Det kan då tänkas att om värderingarna används som 
personalintendenterna och den högre chefen beskriver, kan det vara svårt för 
ledningen att utföra strategier som går emot organisationsvärderingarna, likt hur 
Zander et al. (2016) beskriver. Även universitetslektorerna uttrycker att 
organisationsvärderingarna finns för organisationen, däremot var deras svar inte 
fullt lika utförliga som att de fanns till för det långsiktiga målet. Detta kan 
tänkas bero på att de inte är lika nära processen och arbetet med 
organisationsvärderingar, vilket speglas i hur Zilwa (2006) beskriver ledningens 
större engagemang kring förändringsinitiativ. Zander et al. (2016) och 
Vveinhardt och Gulbovaite (2015) skriver att organisationsvärderingarna finns 
till för anställdas organisationsengagemang, arbetstillfredsställelse och 
prestation. Faktorerna är positiva för organisationen, men även för alla anställda 
som individer. Personalindententerna, universitetslektorerna och den högre 
chefen belyser att de finns till för medarbetare. Exempelvis uttrycker deltagarna 
att organisationsvärderingarna kan användas för att skapa en känsla av 
gemenskap, vilket går i linje med hur Zander et al. (2016) beskriver att 
organisationskulturen kan användas. Schein (2010) beskriver att 
organisationsvärderingar är en del av organisationskulturens tre nivåer, en 
reflektion torde då vara att genom att aktivt arbeta med 
organisationsvärderingarna kan en organisation skapa en mer gemensam och 
inkluderande organisationskultur. Personalintendenterna och den högre chefen 
bekräftar forskningen starkast kring vilka fördelar organisationsvärderingar ger. 
En anledning kan vara det återkommande temat att personalintendenterna och 
den högre chefen arbetar inom området och har därför större kunskap kring 
organisationsvärderingar. 
 
Att arbeta med organisationskultur och organisationsvärderingar på en strategisk 
nivå är inte enbart vad bland annat Devero (2003) beskriver som en möjlighet att 
få strategiska fördelar. Det är även en oundviklig del av personalarbetet, då 
Nilsson et al. (2011) beskriver att personalarbetet sker på både strategisk och 
operativ nivå. Ett sätt att arbeta strategiskt med organisationskultur kan vara att 
utvärdera befintliga, eller i utformandet av nya, organisationsvärderingar för att i 
sin tur forma organisationskulturen. 

5.2.6 Användandet av organisationsvärderingar i praktiken 
Det strategiska arbetet med organisationskultur kan tänkas vara tätt 
sammanlänkat med hur arbetet med organisationsvärderingar ter sig. Ett 
praktiskt förslag som grundas på tidigare delar av resultatdiskussionen är att en 
ny utvecklad stegmodell används (se Bilaga 4). 
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Det första steget för den undersökta organisationen blir således att genom de 
relevanta organisationsvärderingarna som är redovisade i studien göra en 
kartläggning med hjälp av den förenklade versionen av Mission-based Model of 
Organizational Values, som är utvecklad av Malbašić et al. (2015). De 
värderingar som valts ut i denna applicering innefattar organisationens befintliga 
värdegrund, medarbetarskap och ledarskap (se Bilaga 3), de upplevda 
värderingarna hos anställda (se Tabell 3) samt de värderingar som Bexell (2011) 
och Lapina et al. (2015) redovisar som önskvärda eller centrala för en 
akademisk organisation. Det bör tas i beaktan att organisationer är komplexa 
fenomen och den gjorda kategoriseringen är inte en absolut sanning, utan en 
subjektiv uppfattning från studiens resultat. Den torde därför ses på utifrån ett 
kritiskt perspektiv som även tar hänsyn till den specifika studiens kontext. 
 
Utifrån de typer av organisationsvärderingar Malbašić et al. (2015) redovisar har 
de relevanta organisationsvärderingarna för den aktuella organisationen 
applicerats på den egna förenklade organisationsvärderingsmodellen (se Figur 1) 
som utgår från Mission-based Model of Organizational Values, som är 
utvecklad av Malbašić et al. (2015). De egenskaper hos 
organisationsvärderingarna som det har tagits hänsyn till vid kategoriseringen är 
följande; framåtskridande, självorienterande, stabilitet och socialorienterade. 
 
Av att kategorisera och applicera de befintliga värderingarna ges en överblick 
över vilken typ av värderingar den undersökta akademiska organisationen har i 
nuläget. Det torde vara intressant att kategorisera deltagarnas upplevda 
värderingar hos organisationen (se Tabell 3) samt de önskvärda och centrala 
värderingarna som Bexell (2011) och Lapina et al. (2015) beskriver för att få en 
ännu tydligare överblick över organisationens värderingar. De upplevda 
värderingarna kan ge en bättre förståelse då de är framtagna genom att 
deltagarna bland annat beskriver vilka egenskaper de söker bland nya 
medarbetare vilket Schein (2010) skriver gör det möjligt att få insikt om 
organisationens verkliga värderingar. De önskvärda och centrala värderingarna 
för en akademisk organisation (Bexell, 2011; Lapina et al., 2015) är intressanta 
att applicera då de ger en bild av hur omvärlden påverkar organisationens 
organisationsvärderingar. Det sker dels en påverkan genom den nationella 
politiken, vilket även Lapina et al. (2015) beskriver influerar. Det bör även tas 
hänsyn till organisationen som statlig myndighet och dess förhållande till den 
statliga värdegrunden som Rejmer (2016) beskriver.  
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Figur 5. Egen förenklad och utvecklad modell med organisationens befintliga 
värderingar, upplevda värderingar och akademiska värderingar applicerade 
utifrån Mission-based Model of Organizational Values av Malbašić et al. (2015, 
s. 444). 
 
Efter kartläggningen i det första steget är det viktigt att i det andra steget göra en 
kartläggning om vad det önskade läget är för organisationen gällande 
organisationskultur. Det gäller att ta ett beslut om hur den rådande 
organisationskulturen ska hanteras, likt hur Larsson (2008) beskriver 
organisationen kan profilera sig utifrån profil, image och varumärke. Det kan 
här vara intressant att förstå vad som gör organisationens organisationskultur 
speciell, och ta tillvara på det. Denna kartläggning är viktig för att styra 
organisationskulturen, och därmed hela organisationen, i önskad riktning. 
 
I det tredje steget ska organisationsvärderingarna minskas i antal samt brytas ner 
för att bli mer hanterbara, detta i syfte för att samtliga på organisationen ska 
förstå organisationsvärderingarnas innebörd. Alvesson och Svenningsson (2014) 
skriver att anställda sällan förstår syftet med organisationsvärderingar. 
Resultatet visar att nedbrytningen av organisationsvärderingarna är en process 
som deltagarna önskar, då det är svårt att ta till sig alla organisationsvärderingar 
eftersom de är så många i antalet och upplevs som icke verklighetsförankrade. 
Men det kan även tänkas minska det brus som Larsson (2008) diskuterar, och 
därmed blir organisationsvärderingarnas budskap tydligare och det kan tänkas 
även mer lätthanterliga. Det fjärde steget är att organisationsvärderingarna ska 

Utvecklings<
värderingar#

Tillförings<
värderingar#

Verksamhets<
värderingar#

Relations<
värderingar#

Framåtskridande#

Stabilitet#

Själv<
orienterande#

Social<
orienterande#

Individualism#

Kompetens#

Drivkraft#

Innovation#
Utveckling#
Risktagande#

Akademisk#frihet#
Integritet#

Kvalitet#
Kreativ#frihet#



!

! 49!

kommuniceras till cheferna, där konkreta rutiner för användandet av 
organisationsvärderingar är tydliga och cheferna får de verktyg de behöver för 
att konkretisera värderingarna till varje enhet. I det femte steget ska sedan 
organisationsvärderingarna kommuniceras till medarbetare. För att medarbetare 
ska ha möjlighet att använda och begreppsliggöra organisationsvärderingarna 
lyfter deltagarna vikten av att de bryts ner på varje enhet och sätts i ett 
sammanhang. För att lyckas med att implementeringen av modellen är det 
viktigt att ha i åtanke att det viktiga är att ledning, chefer och medarbetare ska 
förstå organisationsvärderingarna utifrån följande frågor; vilka är 
organisationsvärderingarna, hur kan de användas och varför ska de användas? 
 
För att undvika framtida konflikter inom organisationen finns det här en 
möjlighet att kombinera denna process och de steg som föreslås med det råd 
Eldh (2016) ger om samverkan mellan medarbetare och ledare i utformandet av 
organisationsvärderingar. Att sätta modellen i en verklig kontext genom att 
kategorisera organisationens befintliga värderingar, upplevda värderingar hos 
anställda samt centrala och önskvärda värderingar hos en akademisk 
organisation kan organisationen öppna upp för dialog och diskussion inom 
organisationen. Det innebär att det första steget i den förenklade modellen med 
fördel kan tänkas användas i ett praktiskt sammanhang som diskussionsunderlag 
i organisationer, både för att diskutera befintliga organisationsvärderingar men 
även som Malbašić et al. (2015) föreslår; i skapandet av nya 
organisationsvärderingar. 
 
Resultatdiskussionen som har förts har besvarat genom kritiska reflektioner hur 
anställda i en akademisk organisation upplever organisationskultur och 
organisationsvärderingar. Vidare har även relationen mellan begreppen 
organisationskultur och organisationsvärderingar undersökts och 
problematiserats för att redovisa vilken funktion de kan ha i en akademisk 
organisation. 
 
!  
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6. METODDISKUSSION 
I en kvalitativ studie går det inte att generalisera resultatet. Då den akademiska 
organisationen har ett tusental anställda, utgör dessa nio deltagare en väldigt 
liten del av organisationen. Intervjuerna var även utformade på sådant sätt att 
alla intervjuer behandlade olika följdfrågor och teman. Med hänsyn till studiens 
syfte, påverkades inte detta negativt då syftet med studien inte var att hitta en 
absolut sanning utan att få en ökad förståelse för de anställdas verklighet. Med 
bakgrund av detta kunde resultatet med fördel användas till att reflektera kring 
teori och tidigare forskning för att på så vis få ökad kunskap och förståelse kring 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
Det ställdes inga kriterier på deltagarnas förkunskap, vilket ledde till att 
deltagarna gick in med olika nivåer av förkunskap. Att majoriteten av 
intervjuerna genomfördes i fokusgrupper, kan även ha gjort att deltagarnas svar 
kan ha påverkat varandras. Den deltagare som först fick eller tog ordet i en fråga 
kan medvetet eller omedvetet ha format övriga deltagares svar. Om detta 
beteende upprepades under intervjuns gång riktades extra fokus till de deltagare 
som inte fått lika stort utrymme, eller ännu inte deltagit i diskussionen i den 
pågående frågan, genom att fråga om denne hade något att tillägga. Även när 
nya frågor ställdes i intervjun riktades dessa mot de mer tystlåtna deltagarna. 
 
När intervjuerna genomfördes medverkade samtliga deltagare med bakgrund av 
att de arbetar i den akademiska organisation som undersökts. Därmed kan 
deltagarna uppleva att de är där som representanter för organisationen gentemot 
studien, och därmed svara på ett sätt som är mer korrekt för 
arbetsgivarvarumärket än kritiskt formulerat för studien. I och med att 
uppdragsgivaren var informerade om vilka som deltog i studien, fanns risken att 
deltagarna höll tillbaka kritik gentemot området. För att undvika att svaren blev 
förskönande, utformades samtliga intervjuer för att behandla både eventuella 
för- och nackdelar kring studiens syfte genom reflekterande frågor. 
 
 
 
!  
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7. SLUTSATS 
Det är tydligt att en akademisk organisation präglas av individualism. Den 
individualistiska kulturen skapar subkulturer där de vanligaste subkulturerna är 
akademin kontra administrationen; forskare kontra övriga anställda. Det är på så 
sätt en speciell typ av organisation, där olika grupper tenderar att ha olika syn på 
när det är läge att se till sitt eget bästa och när det är läge att se till 
organisationens bästa. Till följd av den individualistiska organisationskulturen är 
en majoritet av organisationsvärderingarna även individualistiska i den 
undersökta organisationen. 
 
Resultatet i denna studie visar att en akademisk organisation tenderar att vara 
autonom där varje individ är “sin egen chef”. En konsekvens av den autonoma 
organisationsstrukturen är att kommunikationen kring organisationsvärderingar 
inte når ut till samtliga anställda. Den bristfällande kommunikationen leder till 
att anställda har olika syn på organisationsvärderingar när det gäller 
medvetandet av dem, varför de finns och hur de kan användas i praktiken. 
Kombinerat med att anställda i en akademisk organisation tenderar att ha 
spridda tankar och åsikter, gör att det blir svårare för organisationen att utforma 
organisationsvärderingar som alla kan ställa upp på och som är användbara i det 
dagliga arbetet. Trots att alla anställda inte har samma syn på 
organisationsvärderingar visar resultatet att det finns gemensamma upplevda 
organisationsvärderingar; individualism, drivkraft och kompetens. 
 
En akademisk organisation kan använda sig av organisationsvärderingar genom 
att de kan vara ett stöd vid beslutsfattande och konflikthantering. Vidare kan en 
akademisk organisation stärka sitt varumärke internt och externt genom sina 
organisationsvärderingar. Genom sina organisationsvärderingar kan en 
akademisk organisation skapa önskvärda beteenden hos sina anställda, vilket gör 
att organisationsvärderingarna kan ha stor påverkan till att forma den 
organisationskultur som önskas. Att arbeta med organisationsvärderingar på 
strategisk nivå kan i sin tur leda till positiva finansiella resultat. För att ta del av 
alla fördelar som organisationsvärderingar ger bör de vara genomarbetade, väl 
kommunicerade, återkomma i organisationens struktur och gynna alla anställdas 
arbete. Avslutningsvis visar studiens resultat att genom att 
organisationsvärderingarna främjar den individualism som genomsyrar en 
akademisk organisation finns det möjligheter för en akademisk organisation att 
skapa en gemensam organisationskultur utan att kväva individualismen. Således 
kan organisationsvärderingarna gynna den administrativa sidan såväl som den 
akademiska sidan i organisationen. 
 
Utifrån studiens resultat kombinerat med studiens resultat har en stegmodell för 
implementering av organisationsvärderingar utvecklats, som ett bidrag till 
forskningsområdet. Vidare bekräftar den internationella forskningen studiens 
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resultat i de möjligheter och svårigheter som kan finnas i användandet av 
organisationsvärderingar i en akademisk organisation. Dock saknas inhemsk 
forskning inom akademiska organisationer som berör problemområdet 
organisationskultur och organisationsvärderingar, det vill säga att det finns en 
kunskapslucka. Studiens resultat kan därför ses som ett kunskapsbidrag då den 
öppnar upp möjligheter till framtida forskning om organisationskultur och 
organisationsvärderingar i svenska akademiska organisationer. 

7.1 Förslag till framtida forskning 
Utifrån det kunskapsbidrag studien har gett forskningsområdet, kan fler studier 
göras för att undersöka hur organisationsvärderingar ter sig i svenska 
organisationer. Även om en akademisk organisation kan tänkas fungera liknande 
internationellt finns det en problematik i hur akademiska organisationer 
påverkas av den nationella politiken då de är en statlig myndighet. 
 
Tidigare forskning stärker studiens resultat om att det finns subkulturer inom 
den akademiska organisationen. Det hade därför varit intressant att ta del av 
forskning rörande om och hur dessa subkulturer kan integreras utifrån 
organisationsvärderingar. Exempelvis kan longitudinella kvalitativa studier 
genomföras, där integreringsmöjligheter och integreringsaktiviteter undersöks 
vid minst två tillfällen. 
 
Inhemsk och mer djupgående forskning inom området organisationsvärderingar 
i svenska akademiska organisationer föreslås därför som framtida forskning. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE FÖR FOKUSGRUPPSINTERVJU 
 
Öppningsfrågor - 5 minuter 

• Hur länge har ni jobbat i organisationen? 
• Vilka är era främsta arbetsuppgifter? 

 
Introduktionsfrågor - 10 minuter 

• Vad innebär organisationskultur för er? 
• Vad innebär organisationsvärderingar för er? 

o Skillnad mellan personliga värderingar och 
organisationsvärderingar? 

• Har ni tidigare kommit i kontakt med en organisations värderingar? 
o Ge exempel. 

 
Övergångsfrågor - 15 minuter 

• Är ni medvetna om att organisationen har befintliga 
organisationsvärderingar? Presentera värderingarna. 

o Hur har ni kommit i kontakt med dem? 
o Har ni använt dessa i ert arbete? 

• Stämmer organisationsvärderingarna överens med organisationen som 
arbetsplats? 

o Utveckla.  
• Tror ni att det finns skillnader mellan hur anställda inom organisationen 

upplever värderingarna? 
o Ge exempel. 

 
Nyckelfrågor - 25 minuter 

• Hur tycker ni att organisationen kan använda sig av 
organisationsvärderingar? 

• Hur kan organisationen göra anställda medvetna om 
organisationsvärderingarna? 

• Hur kan anställda i organisationen använda sig utav dessa? 
• Till vems fördel används värderingarna i nuläget? 
• Finns det någon nackdel med eller situation när man inte ska använda sig 

utav organisationsvärderingar? 
o Utveckla. 

• Vad skiljer er organisationskultur från andra arbetsplatsers kultur? 
• Vilka egenskaper utmärker anställda i organisationen? 
• Oavsett tjänst, vilken är den gemensamma nämnaren som ni söker hos 

nya anställda? 
 
Avslutande frågor - 5 minuter 

• Intervjun summeras. 
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o Tycker ni att det här ger en bra sammanfattning över det som sagt 
idag? 

o Är det något ni vill lyfta fram extra mycket eller har ytterligare 
reflektioner kring? 

• Har ni några frågor? 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE FÖR ENSKILD INTERVJU 
 
Öppningsfrågor - 5 minuter 

• Hur länge har du jobbat i organisationen? 
• Vilken avdelning jobbar du på? 
• Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

 
Introduktionsfrågor - 10 minuter 

• Vad innebär organisationskultur för dig? 
• Vad innebär organisationsvärderingar för dig? 

o Skillnad mellan personliga värderingar och 
organisationsvärderingar? 

• Har du tidigare kommit i kontakt med en organisations värderingar? 
o Ge exempel. 

 
Övergångsfrågor - 15 minuter 

• Är du medveten om att organisationen har befintliga 
organisationsvärderingar? Presentera värderingarna. 

o Hur har du kommit i kontakt med dem? 
o Har du använt dessa i ditt arbete? 

• Stämmer organisationsvärderingarna överens med organisationen som 
arbetsplats? 

o Utveckla.  
• Tror du att det finns skillnader mellan hur anställda inom organisationen 

upplever värderingarna? 
o Ge exempel. 

 
Nyckelfrågor - 15 minuter 

• Hur tycker du att organisationen kan använda sig av 
organisationsvärderingar? 

• Hur kan organisationen göra anställda medvetna om 
organisationsvärderingarna? 

• Hur kan anställda i organisationen använda sig utav dessa? 
• Till vems fördel används värderingarna i nuläget? 
• Finns det någon nackdel med eller situation när man inte ska använda sig 

utav organisationsvärderingar? 
o Utveckla. 

• Vad skiljer er organisationskultur från andra arbetsplatsers kultur? 
• Vilka egenskaper utmärker anställda i organisationen? 
• Oavsett tjänst, vad är den gemensamma nämnaren som du söker hos nya 

medarbetare? 
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Kompletterande frågor - 10 minuter 
• Vi har haft tre stycken gruppintervjuer innan denna intervju, och har där 

funnit att det finns tecken på subkulturer inom organisationen samt en 
upplevd bristande kommunikation av organisationens värderingar.  

o Hur går dina tankar tankar kring detta? 
o Har du också upplevt att organisationen har subkulturer? 
o Har du också upplevt en bristande kommunikation? 
o Går det att ha värderingar som täcker alla i en stor organisation? 

 
Avslutande frågor - 5 minuter 

• Intervjun summeras. 
o Tycker du att det här ger en bra sammanfattning över det som sagts 

idag? 
o Är det något du vill lyfta fram extra mycket eller har ytterligare 

reflektioner kring? 
o Har du några frågor? 
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BILAGA 3 - ORGANISATIONENS BEFINTLIGA 
VÄRDERINGAR 
 
Ledarskap 

Ser till organisationens bästa 
• Tar beslut utifrån organisationen 
• Står emot tryck och egna fördelar 

Visar hänsyn 
• För allas roller 
• För alla människor 

Kompetens i ledarrollen 
• Tydlighet 
• Närvarande för medarbetare 
• Sprider förståelse kring organisationen 
• Ser vikten av integritet 
• Förstår betydelsen av sin egen roll 

 

Medarbetarskap 

Som medarbetare 
• Utför jag mina arbetsuppgifter med hög standard 
• Tar jag ansvar för min egen arbetssituation 
• Är jag närvarande på min arbetsplats 
• Ser jag alltid till en etisk aspekt i mitt arbete 

Som medarbetare i grupp 
• Bidrar jag till gruppens kvalitet 
• Visar jag hänsyn och respekt för varandras olikheter 
• Är jag delaktig och bidrar med min kompetens 
• Ger och tar jag emot konstruktiv feedback 
• Visar jag respekt för människors lika värde 

Som medarbetare i organisationen 
• Ser jag till organisationens övergripande mål 
• Är jag med och skapar en positiv kultur 
• Samverkar jag med andra parter internt och externt 
• Är jag med och utvecklar organisationens framgångsrika image 

 

Värdegrund 

Innovation 

Mångvetenskaplighet 

Målinriktning 

Omvärldsinsikt 
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BILAGA 4 – STEGMODELL FÖR IMPLEMENTERING AV 
ORGANISATIONSVÄRDERINGAR 
!
!

 

Kartläggning#av#nuvarande#läge#
• Kartläggning!av!bebintliga!värderingar!
• Kartläggning!av!upplevda!värderingar!
• Kartläggning!av!omvärldsvärderingar!

Kartläggning#av#önskat#läge#
•  Strategiska!mål!för!organisationskultur!

Nedbrytning#
• Begränsat!antal!värderingar!
• Hanterbara!värderingar!

Kommunicera#till#chefer#
• Tydliggöra!syftet!med!värderingar!
• Ge!verktyg!för!att!konkretisera!till!varje!enhet!
•  Skapa!rutiner!kring!användandet!av!värderingar!

Kommunicera#till#medarbetare#
• Tydliggöra!syftet!med!värderingar!
•  Sätta!värderingarna!i!ett!sammanhang!


