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SAMMANFATTNING 

I detta kvalitativa etnografiska magisterarbete undersöks relationen mellan 

organisationskultur och hälsofrämjande ledarskap på det kommunalt ägda 

bostadsbolaget och hyresvärden Mimer. Syftet med denna studie är att utifrån 

medarbetarnas perspektiv undersöka vilka kopplingar som kan finnas mellan en 

(stark eller svag) organisationskultur och en hälsofrämjande målbild i 

organisationen. Studien lyfter även fram hur ledarskapet påverkar och arbetar med 

organisationskulturen. För detta magisterarbete användes etnografi som 

forskningsmetod med åtta semi-strukturerade intervjuer som genomfördes under 

drygt två veckors fältarbete med deltagande observation. Resultatet visar att det 

finns en gemensam uppfattning om organisationskulturen, där medarbetarna själva 

besitter Mimers värderingar om delaktighet och gemenskap som tyder på en stark 

organisationskultur. Dock beskrivs inte alla organisationsmedlemmar ha samma 

krav eller förutsättningar, vilket kan tolkas ha bildat subkulturer där medarbetarna 

står sin egen arbetsgrupp närmast, som tyder på en svag organisationskultur. 

Organisationskulturen kan därmed tolkas som fragmenterad. Ledarskapet visades 

ha stor påverkan på organisationskulturen och synen på hälsofrämjande arbete, där 

deras beteende påverkar i vilken grad medarbetarna kan och vill efterleva målen 

och värderingarna, som i sin tur styr deras lön.  
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ABSTRACT 

This qualitative ethnographic master's thesis examines the relationship between 

organizational culture and health-promoting leadership at the municipal-owned 

housing company and landlord Mimer. The aim of this study is thus to empirically 

explore the employees' perspective, which connections can exist between a (strong 

or weak) organizational culture and a health-promoting goal in the organization. 

The study also highlights how the leadership affects and works with the 

organizational culture. In this master thesis, ethnography was used as a research 

method, where fieldwork with participant observation and eight semi-structured 

interviews was conducted. The results show that there is a common understanding 

of the organizational culture, where the employees themselves possess Mimer's 

values of participation and community, that indicate a strong organizational culture. 

However, not all members of the organization are described as having the same 

requirements or prerequisites, which can be interpreted to have formed subcultures 

where the employee’s loyalty is primarily directed towards their own workgroup, 

which indicates a weak organizational culture. The organizational culture can thus 

be interpreted as fragmented. Leadership was shown to have a major impact on the 

organizational culture and the view of health-promoting work, where their behavior 

affects the degree to which employees can and want to comply with the goals and 

values, which in turn govern their salary. 
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1. Organisationskulturens delar och helhet 
 

”Organisationer är inte enkla system som maskiner eller adaptiva organismer, utan 

de är mänskliga system som uppvisar komplexa mönster av kulturell aktivitet” 

(Bang, 1999:59). 

 

Sedan slutet av 70-talet har kulturbegreppet varit i fokus inom modern managementteori, då det 

ses som ett verktyg i syfte att öka hälsan och effektiviteten (Tengblad 2000). Detta gör 

organisationskultur till ett viktigt fenomen att belysa. Men vad är organisationskultur? Det är 

en definitionsfråga, men begreppet innefattar på olika sätt en komplex socialisationsprocess 

som innehåller implicita, internaliserade gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som formas mellan människor över tid (Bang, 1999; Jacobsen, 2013; 

Bakka, Fivesdal, & Lindkvist, 2006). Man kan säga att det är organisationens kärna, det som 

styr medarbetarnas handlingar och sätt att tänka på. Enligt psykologen Schein (1985) ser 

kulturen till organisationens externa (omgivning) och interna (processer) överlevnad. Det är 

möjligt att det just därför riktas ett stort intresse idag mot ämnet organisationskultur, vilket 

visats vara en viktig dimension i organisationen att förstå och orientera sig efter som 

medarbetare. Å andra sidan är denna dimension svår att studera då det kan sägas endast kunna 

uppfattas i sin helhet av kulturbärarna, om ens det (då många processer sker omedvetet).  

 

Intresset för organisationskultur växte i och med människans nya levnadsstandard och strävan 

utöver att ha en bra lön, som utökades till att också omfatta personlig utveckling där arbetet 

blev meningsfullt (Bang, 1999). Genom att se organisationen som ett kulturellt system kunde 

vi då studera vilka andra funktioner och betydelser arbetsplatsen har som delar, likväl som 

helhet. Många företag inser nu, vilket påpekas i managementlitteraturen av exempelvis Karadag 

(2015), att en hållbar och sund organisationskultur bidrar till att erhålla ett bra affärsresultat. 

Hälsa och kultur hänger alltså ihop med effektivitet och ekonomisk vinst. Därför menar 

Alvesson (2016) att hälsofrågor uppmärksammas allt mer av chefer där de använder kulturen 

som ett verktyg för att påverka hur medarbetarna ska hantera hälsoproblem. Detta sätt att tänka 

grundas på den medicinska psykologen Antonovskys (1985) tankar om hälsa från ett nytt 

perspektiv; salutogenes, där fokus ligger på vad som gör oss friska och må bra, eller 

”friskfaktorer” istället för det traditionella patogenes perspektivet med fokus på ”riskfaktorer”, 

det vill säga, vad som gör oss sjuka. Detta fick mig intresserad av att studera hur ett företag 

med en positivt omtalad organisationskultur arbetar med att utveckla individen och främja 

dennes hälsa, hur medarbetarna förstår och synliggör organisationskulturens olika 

dimensioners innebörder och kopplingar till det salutogena ledarskapet. Därför har mitt intresse 

riktats mot att studera Mimer, ett av Sveriges topp tio bästa företag att arbeta på (enligt 

GreatPlaceToWork1) som är ett kommunalt ägt bostadsbolag och hyresvärd. Kultur inom olika 

organisationer utgör organisationens plattform men är svåråtkomlig då mycket består av 

omedvetna värderingar, normer och föreställningar (Schein, 1990; Hofstede, 1980). Det som 

kan sägas motivera denna studie är att det kan vara av intresse för både allmänheten, ledare och 

anställda för att få en djupare förståelse hur organisationskulturen och det hälsofrämjande 

arbetet kan påverka organisationen och dess medlemmar, genom att man undersöker kulturens 

dimensioner på ett företag med en offentligt erkänd stark, hälsofrämjande organisationskultur.  

                                                 
1 Greatplacetowork.se, ”Sveriges bästa arbetsplatser 2018”.  

          Hämtad från: https://www.greatplacetowork.se/employer-branding/sveriges-baesta-arbetsplatser-2018/  

https://www.greatplacetowork.se/employer-branding/sveriges-baesta-arbetsplatser-2018/
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Nyckeln till och definitionen av en hälsosam arbetsplats, menar folkhälsovetaren Eriksson 

(2011), är att arbeta genom organisationskulturen, att kommunicera och integrera värderingar 

som uppmuntrar hälsa och välmående. Hanson (2018) å andra sidan, som är talare, utbildare 

och författare inom hälsopromotion och salutogent ledarskap, betonar människans behov av 

samhörighet. Denna samhörighet handlar om relationer och samspel med andra, vilka i sin tur 

kan ses som grunden till vår känsla av sammanhang. Han menar att vi konstruerar vår verklighet 

genom språket och sociala interaktioner, vilket följer ett socialkonstruktionistiskt synsätt på hur 

mening skapas. En chef som har ett salutogent förhållningssätt och utövar ett hälsofrämjande 

ledarskap kan använda tillit som både mål och medel, menar Hanson (2018). Där antar man en 

utgångspunkt i människans inre godhet och litar på deras kompetenser. Istället för att kartlägga 

och analysera medarbetarna tar det hälsofrämjande perspektivet upp det som redan fungerar. 

Det är ett uppskattande förhållningssätt med fokus på vad som är viktigt och hur det kan bli 

bättre i dialog med medarbetarna för att skapa en mer öppen, respektfull och tillitsfull 

arbetsplats. På detta sätt stärks de värden, principer och överenskommelser som ger 

arbetsplatsen en struktur och riktning, argumenterar Hanson (2018), dvs. att handlingar som 

syftar till att bekräfta, ta till vara och utveckla medarbetares kapaciteter, skapar ett tryggt och 

motiverande arbetsklimat. Detta klimat anses då inspirera dem att utmana sig själva och ta sig 

an svårare arbetsuppgifter som i sin tur stärker deras kompetens och arbetsuppgiftens kvalitet. 

Detta är vad Hanson (2018) kallar ”ansvarskultur”, som är motsatsen till en lydnadskultur. I en 

ansvarskultur kommer idéer, problembeskrivningar och önskningar från medarbetarna i första 

hand, inte endast chefen. Det innebär också att empowerment, som betyder inflytande och makt 

utöver personliga, socioekonomiska och miljörelaterade hälsopåverkande faktorer uppmuntras 

(ibid.). Därför blir begreppet empowerment intressant att undersöka vidare, hur det 

kommuniceras och aktivt arbetas med. För att forma en hälsofrämjande kultur bör ledningen ha 

alla systemnivåer (samhällsnivån, organisationsnivån och individnivån) i åtanke när de 

utformar visioner och strategier, argumenterar hälsovetaren och pedagogen Winroth (2018).  

 

Utifrån de värdegrunder som kommuniceras ut av ledningen formas och påverkas 

organisationskulturen. Denna kan, som nämnt tidigare, innehålla formandet av beteenden, val 

av klädsel och inredning, arbetsklimat, arbetslojalitet, effektivitet och företagets attraktivitet. 

Även om organisationskulturen är svåråtkomlig och delvis osynlig har ledningens 

uppfattningar, övertygelser och värderingar en stor påverkan av utvecklingen av densamma 

(Schein, 2004). I vardagsarbetet tydliggörs kulturella mönster genom ledningens dagliga 

beteende, som innebär att en stor del av socialiseringsprocessen pågår i dagliga interaktioner 

och arbetsrutiner (2004). Ledarens uppgift är då att motivera de anställda genom att definiera 

och själv leva efter en vision som är rimlig och motiverande att uppnå (Jacobsen, 2013). 

Dessutom, hör till denna uppgift att utnyttja medarbetarnas idéer och färdigheter effektivt då de 

har makten att prägla organisationen med sina verklighetsdefinitioner. Detta beror särskilt på 

att de har en bättre insyn i företagets affärsplaner och framtida praktiska genomföranden (Bang, 

1999). Detta verkar peka mot att förståelse och kunskapen att tolka, anamma och påverka sin 

organisationskultur skulle kunna vara nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap och välmående 

bland medarbetarna. Utifrån denna översiktliga inblick i litteratur som berör denna fråga kan 

man se olika kopplingar mellan organisationskultur och hälsofrämjande ledarskap. Det är därför 

intressant att undersöka detta närmare både med avseende på hur denna relation kan se ut i 

organisationen, men också hur dess mening skapas.  

 

Jag vill analysera medarbetarnas förståelse och agerande i samband med organisationskulturens 

olika dimensioner och systemnivåer som jag delat upp i olika analytiska teman; struktur, kultur, 

mänskliga relationer, teknologi och mål & vision. För att undersöka detta har en etnografisk 

forskningsmetod valts då jag söker att öka min kunskap kring hur dessa dimensioner förstås 

och synliggörs. För att samla empiriskt material kring detta har jag bedömt att både intervjuer 
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och deltagande observationer är lämpliga för att få fram material om vad som sägs och görs i 

det etnografiska fältet. Studiens starkaste vetenskapliga bidrag kan sägas ligga i metodansatsens 

tillämpning, där de anställdas subjektiva beskrivning kompletteras med en tolkning av deras 

handlingar i kontext, vilket utifrån den etnografiska ansatsen bedöms ge en unik och nyanserad 

beskrivning av det studerade, en så kallad ”thick description” (Geertz, 1973). Då 

organisationskulturen formas av människor och miljön som är naturligt komplext, 

mångfacetterad och dynamisk, vilket beskrivits inledningsvist i detta kapitel, kan ny forskning 

inom detta område vara av intresse då ämnet är i ständig utveckling. Därför bedömde jag att 

detta skulle vara ett ämne som var intressant och viktigt att fördjupa mig i, då jag också vill 

arbeta med detta i framtiden, att utveckla ledare kring hur de kan arbeta för att implementera 

en önskvärd organisationskultur hos medarbetarna. I likhet med Antonovskys (1985) ansats vill 

jag också fokusera på vad som får medarbetare att må bra på jobbet, då man kan säga att hälften 

av vår vakna tid spenderas på arbetsplatsen. Därför är syftet med denna studie att undersöka 

vilka kopplingar kan finnas mellan en (stark eller svag) organisationskultur och en 

hälsofrämjande målbild i organisationen. Detta görs genom att undersöka vilka förhållningssätt, 

handlingar och innebörder medarbetare ger fenomenen, samt hur ledarrollernas inverkan av 

implementeringen av dessa uppfattas. I och med att jag strävar efter en etnografisk beskrivning 

fann jag det lämpligt att hitta ett sätt där båda perspektiven kunde tas tillvara inom ramen för 

detta mindre forskningsprojekt som denna uppsats utgör. Därför har denna studie inletts med 

en pilotstudie genomförd utifrån ett ledarskapsperspektiv, där två chefer i den valda 

organisationen deltog för att få ett bredare perspektiv och för att kunna förstå ledarrollernas 

inverkan på organisationskulturen. I kommande avsnitt presenteras teorin om känslan av 

sammanhang av Antonovsky (1985) mer ingående, och dess relation till arbetsmiljöarbete. Här 

diskuteras vad medarbetarna behöver för att bli engagerade i sitt arbete och gynna både sig 

själva och företaget, samt vem som ansvarar över den sociala arbetsmiljön enligt svenska lagar 

och förordningar. Sedan diskuteras relationen mellan organisationskultur och hälsofrämjande 

arbete mer ingående, vilket avslutas med en koppling till studiens syfte och frågeställning.  

 

1.1 Känslan av sammanhang och Arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljölagen som fastställdes 1978 var startskottet för en bättre organisatorisk och social 

arbetsmiljö som kom att regleras av föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFA 2001; 

Winroth, 2018). År 2016 kom dessa att kompletteras av bland annat AFS 2015:4 

(Arbetsmiljöverkets Författningssamling) som arbetades fram under 25 år och som handlade 

om; att skapa riktlinjer gällande arbetsbelastning i syftet att förebygga ohälsa (§9); att kraven 

ska möta resurserna, att förlägga arbetstider (§12) så tid för återhämtning finns; och om att 

rutiner bör införas kring hur man motverkar kränkande särbehandling (§13). I AFS 2015:4 

betonas de mellanmänskliga mötena och vikten av delaktighet mer än tidigare, där chefen råds 

till att besitta kunskaper om förebyggandet av ohälsosam arbetsbelastning och kränkande 

särbehandling. Jämförelsevis betonar både Winroth (2018) och Hanson (2018) vikten av dessa 

element, med betoning på avkoppling och återhämtning. Hanson (2018) resonerar att genom att 

värdera och prioritera annorlunda kan man hitta en ny mening eller förklaring till fenomen och 

situationer, för att skaffa sig en ny bild av verkligheten och hantera situationen annorlunda. 

Detta förhållningssätt till sig själv och världen kopplar Hanson till Antonovskys (1985) teori 

om KASAM, känslan av sammanhang, där han menar att genom att byta förhållningssätt till 

sig själv, uppgiften och kanske världen själv fungerar KASAM som copingstrategier för att 

hantera och sortera sina upplevelser (2018). Dessa tre dimensioner är meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet, som innebär i vilken utsträckning man upplever sig kunna förstå 

och tolka och hantera sin omgivning utifrån de personliga och materiella resurserna man har, 

samt vilken betydelse detta har för en själv (Antonovsky, 1985). Antonovskys (1985) 

huvudsakliga poäng med teorin är att om människan upplever en hög grad av sammanhang, 
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ökar möjligheterna till välmående. Det är då upp till ledningen i olika företag att se till att 

ramverk eller verktyg för detta finns, kommuniceras och implementeras i deras dagliga arbeten 

och i policys för att ge medarbetarna de bästa möjligheterna för hälsa och välbefinnande. 

Ledningen kan exempelvis förtydliga arbetsroller, ge stöd och skapa ett öppet gruppklimat, ge 

belöning för ansträngning, skapa utrymme för sociala fritidsaktiviteter och möjligheter till 

utbildning och kompetensutveckling, för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap. 

Medarbetarna har vad jag kan se också ett ansvar, som kan koppas till att besitta en viss grad 

av emotionell intelligens (Goleman, 1995) för att kunna omvärdera sina föreställningar och 

antaganden och utnyttja den informationen och de resurser man har på bästa sätt. Både 

ledningen och medarbetarna kan alltså påverka sin organisationskultur och hälsa. 

Sammanfattningsvis, handlar flera förordningar (AFS 2015:4, SAM 17, tillitsdelegationen, 

avtalet om samverkan och arbetsmiljöverkets förordning och social och organisatorisk hälsa) 

alltmera om hälsofrämjande arbete, uppmuntran till en ”ansvarskultur” och ökad tillit, där alla 

parter kan vara med och förebygga ohälsa på arbetsplatsen (Hanson, 2018). Dessa 

regelstyrningsverktyg sätter en strukturell ram för organisationer och ledarskap, vilket omfattar 

ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av 

arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar, socialt samspel, samarbete och socialt stöd från 

chefer och kollegor (ibid.). Som presenterat ovan börjar alltså psykosocial hälsa och miljö få 

allt mer fokus i ljuset av hälsofrämjande arbete. Dessa kan organisationer adressera genom ett 

arbete via organisationskulturens olika dimensioner och detta diskuteras vidare nedan.  

 

1.2 Relationen mellan Organisationskultur och Hälsofrämjande arbete 

Organisationen jag intresserade mig för att studera, med organisationskultur och 

hälsofrämjande ledarskap i fokus, är som tidigare nämnts Mimer, ett allmännyttigt 

fastighetsbolag grundat 1920 som ägs av Västerås stad. Mimer bygger, äger och förvaltar drygt 

11 000 hyreslägenheter runt om i staden. Det finns 152 anställda på Mimer, varav 41% kvinnor 

och 59% män, med en medelålder på 47 år. De har i dagsläget ett huvudkontor placerad i 

Västerås stadskärna där många chefer och administratörer arbetar, fyra områdeskontor, Driften, 

Felanmälan, samt ett kundcenter i centrum (se Mimers organisationsstruktur, Bilaga 3). 

Eftersom jag intresserar mig för positiv forskning, ”friskfaktorer” hellre än ”riskfaktorer”, 

hamnade Mimer i mitt blickfång då jag hört att de har ett bra medarbetarrykte och stark 

organisationskultur, samt att de startat ett hälsoprojekt hösten 2016, genom vilket sjukfrånvaron 

visats minskat och vilket visats lett till medarbetarnas ökade välmående. Detta inspirerade mig 

till flera frågor som exempelvis: hur har ledningen gått tillväga för att skapa denna plattform? 

Hur uppfattar ledningen organisationens värderingar och i vilken grad implementerats dessa 

värderingar? Vilken roll uppfattar ledningen att hälsofrämjande ledarskap spelar roll för en 

eftersträvad organisationskultur? Jag började fundera kring hur ledningen på Mimer kan tänkas 

förmedla och synliggöra organisationskulturen samt hur medarbetarna uppfattar 

ledarskapsstilar och kulturen i organisationen. I min pilotstudie som presenteras i ett senare 

avsnitt intervjuade jag därför två ledare på Mimer, den kvinnliga offentliga HR-direktören då 

hon arbetar med organisationskultur dagligen, samt en kvinnlig områdeschef på en annan 

avdelning. Syftet med pilotstudien var att studera och beskriva deras perspektiv och upplevelser 

av organisationskulturen och sin ledarroll. Med denna studie vill jag nu lyfta fram 

medarbetarnas perspektiv, deras beskrivningar av handlingar och upplevelser och betydelsen 

av organisationskulturen på Mimer - hur den efterlevs eller motverkas i ständigt pågående 

sociala förändringsprocesser. Förenklat kan man säga att studiens fokus ligger på beskrivningar, 

handlingar och innebörder av dessa i relation till olika sociala aspekter. Pilotstudien fungerar i 

denna studie som ett betydelsefullt underlag för att studera organisationskulturens olika 

dimensioner och ramverk, som ledningen är med och formar.  
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Genom att definiera och reglera olika arbetsprocesser, arbetsroller, mål och visioner kan 

ledningen sägas lägga en grund för organisationskulturens utformning. Hälsoprojektet som 

fångade mitt intresse visade sig guidas av ett salutogent förhållningssätt, där ledningen 

fokuserar på medarbetarnas hälsa genom att arbeta i förebyggande syfte för att på så sätt 

motivera medarbetarna, effektivisera arbetet och minska sjuktalen. Därför kommer relationen 

mellan organisationskultur och salutogent ledarskap undersökas och tolkas i denna studie, för 

att ta reda på hur en hälsosam organisationskultur skapas genom organisationskulturens olika 

dimensioner, där medarbetares hälsa och välmående står i fokus. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Denna studie ämnar, som nämnt i inledningen, att vidareutveckla en tidigare genomförd 

pilotstudie utförd utifrån ett ledarskapsperspektiv, genom att nu studera medarbetarnas syn på 

organisationskultur, samt deras uppfattning om hur handlingarnas innebörder skapas och 

reproduceras i relation till organisationskulturen och ledarskapet. Jag valde att studera dessa 

fenomen inom organisationen Mimer då de har ett bra medarbetarrykte och vunnit många priser, 

bland annat Fastigopriset (2010 för bästa mångfaldsarbete och 2013 för ett välutvecklat och 

strategiskt arbete med ledarskapsfrågor), SABOs Hållbarhetspris (2013), nominering till Årets 

HR-personlighet samt hamnat i topplistan på Great Place To Work flera år i rad (2018 på 7e 

plats). Intresset för denna studie i relation till dessa positiva offentliga utmärkelser kretsar kring 

hur en hälsofrämjande ledarskapsvision framställs och förstås av medarbetare som arbetar på 

ett prisbelönt relationsföretag med hög NKI. Syftet med denna studie är att utifrån 

medarbetarnas perspektiv undersöka vilka kopplingar som kan finnas mellan en (stark eller 

svag) organisationskultur och en hälsofrämjande målbild i organisationen, som även är studiens 

vetenskapliga frågeställning: Vilka kopplingar kan finnas mellan en (stark eller svag) 

organisationskultur och en hälsofrämjande målbild i organisationen? För att bättre kunna 

närma mig, hantera och bearbeta det empiriska materialet formulerades även en empirisk, 

etnografisk frågeställning under studiens gång för att undersöka vilka förhållningssätt, 

handlingar och innebörder medarbetare ger fenomenen, samt hur ledarrollernas inverkan av 

implementeringen av dessa uppfattas: Hur förstås och synliggörs organisationskulturens 

dimensioner och dess innebörder i förhållande till hälsofrämjande ledarskap, av de anställda 

på Mimer? Båda frågeställningar är lika vetenskapliga, men belyser olika nivåer som ger en 

bredare förståelse för forskningsområdet och underlättar min empiriska undersökning av fältet. 

 

2. Tidigare forskning 
I texter presenterade i detta kapitel ser man ett underliggande tema: psykosocial arbetsmiljö och 

hälsa. Inledningsvis beskriver jag vilket tillvägagångssätt jag använt mig av i sökningen av 

vetenskapliga artiklar och annan litteratur. Sedan presenteras forskning kring de nuvarande 

psykosociala arbetsrelaterade samhällsproblem som finns. Den kopplingen jag kunde göra 

utifrån den insamlade forskningen har att göra med organisationskultur och salutogent 

ledarskap och hur dessa samverkar för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. De studier som 

har gjorts inom detta forskningsfält kommer från discipliner som folkhälsovetenskap, 

arbetslivsforskning, organisationssociologi, socialantropologi, pedagogik, vård och omsorg 

samt neuropsykologi. Till sist i kapitlet presenteras pilotstudien som detta arbete grundas på, 

där jag studerade ämnet utifrån ett ledarskapsperspektiv på Mimer. Pilotstudien presenteras i 

detta sammanhang som en bakgrund för denna studie för att på ett mer heltäckande sätt kunna 

uttala mig om organisationskulturen och ledarskapet, genom att därmed ta hänsyn till både ett 

medarbetar- och ledarskapsperspektiv.  
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2.1 Sökningsmetod 

I syfte att hitta relevanta vetenskapliga artiklar för denna studie användes bland annat 

databaserna SwePub, ProQuest, Libris, Emerald, Google Scholar och universitetsbibliotekets 

sökmotor Primo. Sökorden som användes var: “Organizational culture”,” Health promotion”, 

“Health promoting leadership”, “Salutogenic”, “Effectiveness and wellbeing”, “Psychosocial 

work environment and health”, “Organizational anthropology”, “Organizational sociology”, 

“Empowerment” samt motsvarande ord på svenska. Sökningen begränsades till endast 

vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed). Jag valde att kombinera begreppen på olika 

sätt för att minska antal sökträffar och precisera forskningsfältet. Först avgränsades urvalet 

genom årtal, från 2007 och framåt. Mycket forskning inom ämnena och kombinationen av dem 

(organisationskultur och hälsofrämjande ledarskap) visades vara äldre än så, men är väl citerade 

än idag. Årtalsspannet för artiklarna bedömer jag kan ge en inblick i forskningsområdet utifrån 

forskningsfrågan som guidar denna studie. Sökningsmetoden presenteras för att öka 

möjligheterna för andra forskare att replikera denna studie, eller bygga vidare på den. 

 

2.2 Psykosocial arbetsmiljö och hälsa 

Det finns många orsaker varför människan mår allt sämre i dagens samhälle2. Förväntningarna 

och kraven höjs på att man ska hinna med vissa saker under en vardag. Familjen, arbetet, 

vänner, hemmet och sig själv. Därför uppmärksammas organisatoriska faktorers betydelse för 

arbetsrelaterad hälsa och välmående allt mer i forskning (Gillberg, 2018). Generellt kan man 

tala om i vilken grad arbetstagaren upplever sig ha kontroll över sina arbetsuppgifters utförande, 

eller om individen ges resurserna för att kunna leva upp till arbetskraven när man studerar 

personalens hälsa, konstaterar forskare (Karasek & Theorell, 1990; Siegrist, 1996). De menar 

att om individen upplever en obalans mellan krav och kontroll/resurser eller ansträngningar och 

belöningar under en tid så bidrar detta till psykisk och fysisk ohälsa. Enligt sociologen och 

arbetsvetaren Corin (2016) främjas välbefinnandet, då ett arbetsengagemang skapas genom att 

man ger arbetaren rimliga krav utifrån de resurser som finns till förfogandet. Detta instämmer 

organisationskonsulten Hanson (2018) med, som resonerar vidare att personliga egenskaper, 

resurser och inställning så som att vara optimistisk, nyfiken och målinriktad, avgör huruvida 

resurserna tas vara på. Ett uppskattande synsätt på sin miljö och sina egna och andras förmågor 

är en grund för att skapa tillit genom tilltro, menar Hanson. Detta fungerar endast om både chef 

och medarbetare tänker i samma salutogena linje. Genom att skapa tydliga sammanhang och 

gemensamma riktningar för medarbetarna främjas den sociala hälsan då den både innehåller 

och skapar tillit mellan människor. Samhörighet blir därmed grunden för tillit, argumenterar 

Hanson (2018). Winroth (2018) påpekar att det är främst upp till ledningen i organisationer att 

se till att det finns en balans mellan krav och resurser som grunden för ett hälsofrämjande arbete 

och personlig utveckling, även om alla är viktiga aktörer i arbetet. Chefen har en avgörande roll 

för medarbetarnas möjligheter till inkludering, delaktighet och meningsfullhet i arbetet, menar 

han. Därför kommer chefens arbetsmiljöroll diskuteras i nästa avsnitt. 

 

2.3 Chefens arbetsmiljöroll 

Som påpekat i det förra avsnittet, för att ett företag ska gå bra måste medarbetarna må bra och 

för att medarbetarna ska må bra måste de vara engagerade och motiverade. Detta blir chefens 

ansvar, d.v.s. att se till att arbetsmiljön är stimulerande, hälsosam och utvecklande. Hanson 

(2018) diskuterar chefens organisatoriska och sociala roll för en välfungerande psykosocial 

                                                 
2 Detta avsnitt baseras på ett tidigare arbete inom hälsa och arbetsliv, där jag undersökt hur den psykosociala 

miljön påverkar vår hälsa och effekten av det (Rowler, 2019a). 
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arbetsmiljö och för medarbetarnas välmående på arbetsplatsen. Han menar att chefen kan se till 

att uppmuntra ett öppet klimat och organisationskultur genom att: prata om känslor, sina 

relationer och hur man som medarbetare vill ha det, samt att införa en klar struktur över vilken 

hjälp och stöd man kan få om man utsätts för negativ särbehandling som exempelvis mobbing. 

Hanson resonerar att genom att föra en pedagogisk dialog internaliseras företagets värderingar 

bättre i medarbetarnas självbild och arbetssätt, där intellektuella och emotionella drivkrafter 

som tillhörighet och samhällsinsatser ökar engagemanget och därav effektiviteten (2018). 

Jämförelsevis, menar forskarna Dellve och Eriksson (2016) verksamma inom folkhälsa och 

arbetsmedicin att det handlar om att ställa frågor snarare än att ge instruktioner genom ett 

coachande, lärande ledarskap, för en leda ett hållbart utvecklingsarbete byggt på ett öppet 

klimat, tillit och förtroende. Författarna lyfter fram vikten av att alla vet vem, hur och när 

arbetsmiljöarbete ska genomföras, att det skapas rutiner och underlag. Detta synsätt på hälsa 

kan liknas vid hälsopromotören Whitneys (årtal okänt) ledarskapsmodell Appreciative 

Leadership (uppskattande ledarskap) där kärnan i ledarskapet är att vara uppskattande, nyfiken 

och involverande för att gemensamt skapa framtiden i dialoger och processer. Från att bedöma 

till att lära och från att tala om till att ställa frågor. Ledarskapets uppgift är att lyfta fram och 

vägleda människors styrkor, resurser och kompetenser samt engagera medarbetarna till att 

utforska och uttrycka sina önskemål och visioner, individuellt och gemensamt. För att 

medarbetare ska må bra på sin arbetsplats behöver de veta att de tillhör, känna sig värderade 

för deras bidrag, veta var organisationen och samhället är på väg, veta vad som förväntas av 

dem och veta att de bidrar till ett större sammanhang, enligt Whitney (ibid.).  

 

Chandra m.fl. (2016) undersökte nyligen genom en diskursanalys av material från sociala 

medier (bland annat Twitter) vilka faktorer som påverkar individens tankesätt och förväntningar 

på hälsan, känslan av gemenskap och samhällsengagemang från ett individperspektiv, 

organisationsperspektiv/samhällsperspektiv och utifrån beslutsmiljön/policys. Forskarna kom 

fram till att för att skapa en hälsofrämjande organisationskultur behövs bland annat 

empowerment, där medarbetarnas tankesätt och förväntningar på arbetshälsa formar efterfrågan 

av en hälsofrämjande kultur. En känsla av inflytande är alltså viktigt för medarbetarnas 

välmående. Även graden av samhällsengagemang påverkar främjandet av en hälsokultur menar 

forskare (Chandra et al., 2016; Hanson, 2018), där ett lokalt kollektivt ansvar skapar en känsla 

av tillhörighet som ökar medarbetarnas välmående och självrespekt. Känslan av gemenskap 

som baseras på en trygghet i förhållande till lokala strukturer, processer och människor lägger 

då grunden för en hälsokultur som kan tas på allvar, menar forskarna. Genom både politiska 

och icke-politiska processer främjar medarbetare samhällets livskvalitet genom sitt 

engagemang (Chandra et al., 2016; Hanson, 2018). Med grund i resultaten från dessa studier 

kan man därför möjligen säga att samhällsengagemang skapar meningsfullhet. 

Sammanfattningsvis har chefen en avgörande roll där de utformar ramverk för 

handlingsutrymme och empowerment. Från den tidigare forskningen kan man dra slutsatsen att 

hälsa är en viktig aspekt att ta hänsyn till i formandet av en organisationskultur som både 

arbetare och företag gynnas av. Dessutom betonas det också att chefer har en viktig 

arbetsmiljöroll då de har makten att påverka mål, riktningar, belöningar, berättelser och 

framförallt medarbetarnas engagemang och välmående, genom att använda 

organisationskulturen som ett verktyg. 

 

2.4 Organisationskultur som verktyg  

Baserat på tidigare forskning inom området diskuteras hur organisationskulturen kan användas 

av ledningen som ett effektiviseringsverktyg för att öka efterfrågan, produktionen och i sin tur 

och kvaliteten i arbetet i detta avsnitt. Här diskuteras även chefens inverkan på 

organisationskulturen. Alvesson och Willmott (2002) resonerar att om ledningen uppmuntrar 
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medarbetare att identifiera sig med företagsledningens uppsatta mål, visioner och värderingar, 

kan det öka hängivenheten till arbetet. De uppmärksammar dock att normativa (oftast 

informella) regler är ett mindre uppenbart styrmedel som i värsta fall kan uppfattas som en 

manipulering från ledningen sida, som därmed minskar därmed medarbetarnas 

handlingsmöjligheter då endast ett fåtal passar in i en företagsidentitet. Alvesson och Willmott 

(2002) uppmärksammar att chefer bör hjälpa att styra medarbetarnas känslor istället för deras 

beteende, som kan kopplas till Whitneys (årtal okänt) teori om Appreciative Leadership där 

fokus ligger på att ställa frågor istället för att ge direktiv. Om chefer och kollegor ger stöd, 

förtroende, respekt och empati till medarbetarna finns det en stor chans att en kärlek utvecklas 

till företaget, och därigenom identifierar man sig med företaget lättare, engagerar sig mer samt 

ökar effektiviteten och måluppfyllelsen i företaget (2002). Slutsatsen i artikeln är att det finns 

en koppling mellan medarbetares engagemang och deras identifiering med företagets mål, 

visioner och värderingar.  

 

Organisationens kultur speglar de värderingar, verklighetsuppfattningar och beteendemässiga 

normer som används av de anställda för att ge mening åt situationer som kan uppstå, och styr i 

viss mån personalens attityder och beteende. Detta gör ledarens roll viktig, som tidigare nämnts 

och som även Tsai (2011) visade i en studie om förhållandet mellan organisationskultur, 

ledarskapsbeteende och arbetstillfredsställelse. Genom att kommunicera organisationens vision 

effektivt, skapa ett bra samspel med medarbetare och få ett erkännande av visionen, påverkades 

sättet att arbeta och agera på, vilket gav förutsättningar för teamkommunikation, påpekade Tsai. 

Dessa processer uppmuntrade medarbetare att nå de uppsatta målen, vilket i sin tur ökade 

arbetsnöjdheten. Tsai (2011) understryker att ledaren och medarbetarna kan bättre hantera och 

förhindra interna konflikter genom att förstå och samtycka med organisationens kärnvärden. 

Slutsatsen i Tsais studie visade att det finns ett samband mellan organisationskultur, 

ledarskapsbeteende och arbetstillfredsställelse, där medarbetare med insyn i sin 

organisationskultur visades vara mer tillfredsställda än de som inte hade det. I samma linje 

resonerar Alvesson (2002) att ju mer medarbetarna identifierar sig med organisationens 

värderingar, desto mer förståelse skapas kring gruppens sätt att kommunicera och lösa problem 

vilket skapar sammanhang och gör vardagen lättare. Förhållandet mellan dessa kan därför 

jämföras med Antonovskys (1985) KASAM-teori, där upplevelsen av att målen och visionen 

är begripliga, hanterbara och meningsfulla ökar medarbetarnas välmående och 

arbetstillfredsställelse. Detta har lagt grunden för min förståelse kring organisationskultur som 

ett komplext fenomen och för hur viktigt ett salutogent ledarskap kan vara för att få 

medarbetarna att må bra, och effektivisera företaget. 

 

I en studie av hälsovetarna Landstad, Hedlund och Vinberg (2017) visades chefer i småföretag 

som applicerar ett relationsbaserat ledarskap och adresserar vad som hindrar skapandet av en 

hälsofrämjande kultur, kunna generera lösningar på arbetshälsohantering. Denna ledarskapsstil 

beskrevs i min pilotstudie genomsyra Mimers förhållningssätt, där relationer sätts i fokus 

genom att aktivt arbeta med att låta värderingarna genomsyra organisationskulturens olika 

dimensioner, vilket i sin tur ska fungera som motivation för medarbetarna. Det blir med andra 

ord en strategi att engagera sina medarbetare för att få nöjdare kunder och bättre arbetskvalitet, 

vilket Mimer i min pilotstudie visats vara medvetna om. För att skapa bra relationer krävdes 

tillit, menar Landstad m.fl. (2017), som formas av nära och pålitlig kommunikation där 

medarbetarna inte känner sig kontrollerade eller hotade, där medarbetarna har inflytande; där 

de upplever empowerment. För att ha en processorienterad kommunikation insåg cheferna att 

de måste vara öppna, direkta och engagera och utveckla medarbetarna. Studiens resultat visade 

att det var viktigt för cheferna att ha informella återkommande samtal som skapar tillit i 

relationen, samt minskar obehagliga överraskningar. Cheferna förhöll sig till ett deltagande 

ledarskap där de strävade efter att främja solidaritet och flexibilitet på arbetsplatsen, ge 
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medarbetarna självstyrningsmöjligheter och en organisationskultur som präglas av tillit, 

lojalitet, säkerhet, humor och omsorg. Det deltagande ledarskapet med processorienterad 

kommunikation innebär att vara en förebild själv, menade cheferna i Landstads m.fl (2017) 

studie, en viktig aspekt som även Schein (2004) belyser, att ”leva som de lär” och inte visa oro 

eller stress inför förändringar. Resultaten från Landstads m.fl (2017) studie visade att chefer 

inom småföretag hanterar arbetshälsoutmaningar genom relationsorienterade beteenden för att 

skapa en hälsofrämjande organisationskultur. Sammanfattningsvis hade cheferna studie ett 

holistiskt synsätt på ledarskapet, där relationer och deltagande stod i fokus.  

 

I en kvantitativ studie baserad på självuppskattningstest på olika företag i USA, visar även 

organisationskultur- och arbetshälsoforskaren Lund (2003) på detta samband mellan 

organisationskulturens olika dimensioner och arbetsnöjdheten. Resultaten visade att ett företag 

med byråkratisk hierarki och kortsiktigt fokus på effektivitet inte frammanar den nivå av 

arbetstillfredsställelse och välmående som behövs för att främja medarbetarnas lojalitet och 

långsiktigt engagemang. Företag som däremot satsar på att skapa sammanhållning och 

konsensus i kommunikation och relationer skapar lojalitet, tillit och lagarbete (2003). 

Sjuksköterskeforskaren Kane-Urrabazo (2006) resonerar på liknande sätt som Lund, att en stark 

organisationskultur kännetecknas av tydliga värderingar, mål och visioner samt delegering av 

arbetsuppgifter som gör att medarbetarna kan fokusera på sin egen och företagets utveckling 

och framtid istället för att fundera över strukturer kring sin arbetsroll och uppgifter. Hon drar 

slutsatsen att en svag organisationskultur kännetecknas av att medarbetarna lägger mer tid på 

att försöka ta reda på vad och hur saker ska göras, där medarbetarna får det största ansvaret. 

Om ledningen istället har välformulerade tydliga mål, värderingar och visioner ges 

medarbetarna mer utrymme att fokusera på det som leder företagets och deras egen utveckling 

framåt, vilket då ger en stark organisationskultur. Därigenom klargörs arbetsroller och uppgifter 

som förtydligar vilka krav som är rimliga att ställa på både medarbetare och chefer, vilket i sin 

tur stärker känslan av kontroll, menar Kane-Urrabazo (2006). Resultatet kan därför kopplas till 

modellerna KASAM, (Antonovsky; 1985), krav-kontroll-stödmodellen (JDC-S) (Karasek & 

Theorell, 1990), ansträngnings och belöningsmodellen (ERI) (Siegrist, 1996) och krav- och 

resursmodellen (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001). Ledningen måste alltså 

leva upp till företagets värderingar, mål och visioner och föregå som exempel för medarbetarna 

så deras tid kan spenderas på att fokusera på framtiden och utveckling istället för vart de ska, 

hur de ska ta sig dit, deras roll osv. Utifrån min tidigare utförda pilotstudie kan även Mimer 

anses sträva efter att bedriva ett sådant ledarskap, där företagets värderingar arbetas med aktivt 

och medarbetarna uppmuntras att handla fritt inom dessa ramar, som jag kopplar till 

empowerment och som sägs öka engagemanget och livskvaliteten. Detta är i linje med studierna 

som för fram liknande argument (se t.ex. Chandra et al., 2016; Landstad et al., 2017). 

Organisationskultur har åtskilligt visats spela en viktig roll i huruvida organisationen är en glad 

och hälsosam arbetsplats, där ledaren kan påverka olika kulturdimensioner som exempelvis 

tillit och tillförlitlighet, empowerment och delegering, samstämmighet och mentorskap. Dessa 

karaktärsdrag menar Alvesson (2015) är tendenser till en stark organisationskultur, där 

medarbetarna känner en mening med sitt arbete och det som brukar hänvisas till som 

yrkesstolthet. Därför utforskas begreppet empowerment mer ingående i nästa avsnitt, då det 

utifrån tidigare studier som presenterats har visat sig vara en viktig process som genomsyrar 

alla organisationens kulturdimensioner. 

 

2.5 Empowerment 

Empowerment är en del av den salutogena modellen då delaktighet är en dimension inom 

empowerment. Hanson (2004, 2018) understryker att ju mer medarbetarna känner sig delaktiga, 

desto mer ökar deras känsla av kontroll; empowerment, som i sin tur ökar KASAM. Delaktighet 
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blir då en förutsättning för empowerment. Som diskuterats i tidigare avsnitt visas det i olika 

studier att ledare främjar medarbetarnas hälsa genom att främja deras känsla av sammanhang; 

deras begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1985). Empowerment kan 

därför sägas handla om möjligheten att påverka sin egen situation, vilket då ökar 

välbefinnandet. Begreppet empowerment kommer ursprungligen från den brasilianske 

pedagogen Freire, 1970. Han betonade den kritiska medvetenheten om sina möjligheter att fatta 

beslut och ta kontroll över sitt liv, och medvetenhet om sin kapabilitet att förändra samhället. 

Enligt folkhälso- och socialpolitikforskaren Eriksson (2015), är empowerment en 

grundläggande princip för allt hälsofrämjande arbete. Det är en läroprocess med fokus på 

externa och interna resurser för att skapa en känsla av sammanhang. Eriksson (2015) 

argumenterar för att det krävs att det skapas en arena för medarbetarna att ta makten över sina 

resurser och sitt liv. Begreppet empowerment har ingen entydig definition, men syftar alltså på 

medarbetarnas möjligheter till inflytande och betonar utvecklandet av de resurser och förmågor 

som redan finns, istället för att leta efter brister (Hanson, 2004). Denna dimension har ett 

salutogent uppskattande synsätt på hälsa, likt Appreciative Inquiry (AI), och avser 

beslutsfattandet och möjligheter att påverka på arbetsplatsen. För att bedriva ett hälsofrämjande 

arbete menar han att det krävs att personalen har en egen vilja och intresse att anstränga sig – 

genom att bli hörd och vara delaktig i beslut. Delaktighet verkar utifrån den tidigare 

forskningen, vara en viktig strategi i det hälsofrämjande arbetet, för att få medarbetarna 

motiverande att upprätthålla och utveckla sin hälsa och sitt välbefinnande. Chefen och 

medarbetarna blir därigenom sina egna verktyg i utformningen av delaktighet och samhörighet 

på arbetsplatsen, inom ledningens strukturella och normerande ramar. Empowerment tyder, 

utifrån den tidigare forskningen, på en viktig del av salutogent ledarskap för att få medarbetarna 

att må bra genom att känna sig delaktiga i beslut och få tilltron att de klarar av ett eget ansvar.     

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis pekar den tidigare forskningen på betydelsen av ett relations- och 

kommunikationsbaserat ledarskap för att medarbetare ska må bra och känna sig motiverade att 

arbeta, vilket resulterar i en bättre arbetsmiljö och effektivitet. För att summera de centrala 

faktorerna för en hälsosam psykosocial arbetsmiljö och välmående behövs en balans mellan 

(egna och omgivningens) krav/arbetsbelastning och resurser, att ha inflytande/ vara delaktig/ha 

kontroll över sitt arbete, få tid/möjlighet/resurser för lärande, utveckling och återhämtning, 

kunna känna meningsfullhet och uppskattning i arbetet. Det krävs ett öppet och positivt socialt 

klimat som möjliggör goda relationer, det krävs också ett socialt stöd från både kollegor men 

främst chefer samt tydlighet, struktur och vardagliga rutiner. Utifrån den tidigare forskningen 

blir det tydligt att ledarskapet verkar ligga i fokus när man studerar organisationskulturen och 

medarbetarnas välmående. Chefen har en avgörande roll för utformning av arbetet, stöd och 

feedback. Dessutom lyfts positiva effekter med att ha en stark organisationskultur fram. Av 

genomgången av litteraturen har jag bildat mig en uppfattning om hur kunskapsläget i 

forskningsområden som ligger nära studiens vetenskapliga frågeställning ser ut. Det var dock 

oklart vilka specifika faktorer som påverkar relationen mellan organisationskultur och 

hälsofrämjande ledarskap, där majoriteten av den tidigare forskningen analyserat ämnet ur ett 

ledarskapsperspektiv. Detta motiverar syftet med denna studie, att undersöka vilka kopplingar 

kan finnas mellan en (stark eller svag) organisationskultur och en hälsofrämjande målbild i 

organisationen, genom den empiriska frågeställningen: Hur förstås och synliggörs 

organisationskulturens dimensioner och dess innebörder i förhållande till hälsofrämjande 

ledarskap, av de anställda på Mimer? Utifrån den tidigare forskningen har jag upptäckt en 

kunskapslucka gällande både ett helhetsperspektiv och ett medarbetarperspektiv på 

hälsofrämjande ledarskap. Därför använder jag en etnografisk metod där jag är med i vardagen, 

på möten och intervjuar medarbetare (och chefer) på ett företag med ett starkt 
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organisationskultursrykte, för att studera mer holistiskt hur relationen mellan 

organisationskultur och ledarskap kan uppfattas och se ut, och hur ledningen arbetar med 

organisationskulturen. I kommande avsnitt ges en översiktlig beskrivning av pilotstudien jag 

genomfört om Mimers ledarskap, vad som görs för att främja medarbetares välmående och hur 

företaget arbetar med organisationskulturen utifrån ett ledarskapsperspektiv, för att få en inblick 

i utformningen av Mimers värdegrundsarbete och hälsoprojekt och dess roll i 

organisationskulturen.  

 

2.7 Pilotstudie med ett ledarskapsperspektiv 

I den tidigare genomförda pilotstudien (Rowler, 2019b) med HR-direktören och en 

områdeschef visades den kommunalt ägda fastighetsföreningen Mimer i Västerås vägledas av 

ett medvetet hälsofrämjande ledarskap och organisationskultur, som innebär att de arbetar med 

att bevara och stärka det som får de anställda att må bra (Dellve & Eriksson, 2016). 

Organisationen har ett salutogent förhållningssätt där de fokuserar på friskfaktorer och inte bara 

riskfaktorer (Corin, 2016; Eklöf, 2017). Företaget arbetar alltså förebyggande för att minimera 

ohälsa och risker, inte endast rehabiliterande för att behandla och lindra redan uppkomna 

arbetsskador. Idag lägger Mimer 80 % av resurserna på främjande och 20 % på rehabiliterande, 

för tio år sedan var det tvärt om berättar HR-direktören i en intervju. Hon beskrev att HR-

avdelningen arbetar mycket med organisationskultur genom att sprida önskade värderingar och 

normer genom berättelser på fikaraster, möten, genom hyllningstal och på deras intranät. Jag 

har reflekterat vidare kring detta i relation till det empiriska materialet samlat för denna studie. 

HR-direktören lyfte fram betydelsen av nya forskningsresultat i utformandet av Mimers ramar 

för värderingar, lönesättning och hälsa.  

 

Hon berättade om ett nytt hälsoprojekt de startade i maj 2016 som grundas på forskning kring 

hur hjärnceller utvecklas av pulshöjande träning minst tre timmar per vecka (Hansen, 2016). 

Hälsoprojektet är utformat så att medarbetarna får tillbaka 20% av den tiden de tränat (tre 

timmar/vecka) i ledig tid, som sammanlagt kan resultera upp till fem dagars ledighet. Detta ska 

fungera som motivation att få igång medarbetarna och minska sjuktalen. Mimer uppges ha flera 

hälsoförmåner, som gratis gymkort och gemensamma bollaktiviteter på fredagar. De har även 

möjlighet till professionella hälsosamtal och skapa en hälsoprofil kallat Tech scanning, där 

eventuella obalanser i kroppen avläses elektrokemiskt för att hitta eventuella obalanser i 

kroppen3. På webbsidan Chef.se publicerades nyligen en artikel om det lyckade resultatet av 

hälsoprojektet4, där 77% av medarbetarna loggat sina aktiviteter i en träningsdagbok sedan 

hösten 2016, vilket medfört att sjukfrånvaron minskat med 30%, att ingen medarbetare är 

långtidssjukskriven och huvudvärkssymptom, även trötthet och värk i nacken har även minskat 

med cirka 30%. Det positiva resultatet hänvisar HR-direktören till de ökade träningssiffrorna. 

Inom både hälsoprofilen, friskvårdssatsningen och deras samarbetsparters förkroppsligas 

Mimers värderingar ONE, Omtanke, Nytänkande och Engagemang, menar HR-direktören. 

Omtanke för sig själv att utnyttja det Mimer erbjuder, att våga tänka och prova något nytt samt 

engagemang att delta i friskvårdsdagar och fylla i enkäter om hälsa och välmående. HR-

direktören resonerar att Mimer har en stark företagskultur då de har tydliga värderingar som är 

förankrade i både arbetsmiljöpolicys och vardagen. Hon understryker att Mimer vill att 

medarbetarnas och kundernas välmående och hälsa ska gå i första hand för att företaget ska 

fungera bra och för att bli bäst i Sverige, där de lever efter mottot ”En bra dag börjar hemma”.  

                                                 
3    Fastigo.se, ”Hälsosamt Ledarskap På Mimer”. 2016-12-14. 

          Hämtad från: Https://Fastigo.Se/Blog/2016/12/Halsosamt-Ledarskap-Pa-Mimer/#.Xhqwoi0ld3r  
4    Chef.se, ”Här får de anställda mer ledigt – om de tränar: ”gav resultat direkt”. 2019-02-12. 

          Hämtad från: Https://Chef.Se/Mimer-Bostadsbolag-Traning-Semester/?Sfns=Mo  

https://fastigo.se/Blog/2016/12/Halsosamt-Ledarskap-Pa-Mimer/#.Xhqwoi0ld3r
https://chef.se/Mimer-Bostadsbolag-Traning-Semester/?Sfns=Mo
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För att utveckla sina medarbetare och underlätta samarbeten har de startat ett projekt där de en 

gång i halvåret lottar och parar ihop medarbetare från olika avdelningar för att lära känna 

varandra och deras olika arbetsroller bättre, som de kallar ”PAJA”. HR-direktören upplever en 

växande gnällkultur5 i samhället och inom organisationen, som gjort att hon nu implementerat 

en ”stopp-knapp/handbroms” på Mimers intranät där vem som helst kan skriva två meningar 

om vad hen är missnöjd med, eller vill förbättra för att minska ”gnället”. Den tekniska 

handbromsen ska fungera som ett konstruktivt sätt för organisationsmedlemmarna att ventilera 

åsikter, tankar och förslag på, menar hon. Detta ska få medarbetarna mer engagerade. I Mimers 

HR-blogg skriver HR-direktören om ”10 nycklar som ökar engagemang”6 i det allmännyttiga 

företaget som fungerar som Mimers strategi för att nå sitt mål att få Utmärkelsen Svensk 

Kvalitet, där kundernas nöjdhet är den avgörande faktorn. Man strävar efter att uppnå målen 

genom att ha engagerade medarbetare, berättar HR-direktören, vilket hon menar formas genom 

att arbeta med kulturen. Detta gör Mimer genom att de anpassat organisationens värderingar 

(ONE: omtänksamhet, nytänkande och engagemang) i det som redan fanns, och rekryterar efter 

det då ”man ändrar inte sina värderingar, det är inget vi kan påverka”. Hon beskrev det även 

som ”att vattna där det gror istället för att så frön som tar tid”. Denna metod kallas för 

Appreciative Inquiry (uppskattande forskning) där man syftar till att ta fram och stärka det 

positiva (något som diskuteras mer utförligt av Rosengren, 2013). Men kanske är det just det, 

ett normaliserat ledarskapsideal som cheferna fått lära sig på utbildningar.  

 

Den sociala önskvärdheten måste beaktas, att det som yttras i intervjuer kan vara hur de vill 

framstå, inte hur det faktiskt är. Ledarnas uppfattning om det normativa kring ledarskapet 

kommer till synes från hjärnforskning och styr fokusen för företagets mål och visioner mot mer 

interaktiva processer än strukturrelaterade. Detta kan lätt leda till en debatt om vad som är bra 

eller dåliga värderingar, vilket Alvesson (2015) kritiserar, detta då organisationskulturens 

användbarhet oftast skymmer fenomenets mångdimensionella möjligheter. Han menar att ”En 

normativ bedömning kan lätt förhindra en mer nyanserad tolkning” (2015:71), att vi lär oss hur 

vi ska tänka och tycka, som kan hindra innovativitet och nya perspektiv, vilket återigen 

adresserar frågan om heterogena och homogena organisationer. Slutsatsen utifrån pilotstudien 

är att Mimer är uppbyggt på en relationell plattform där samspel, delaktighet och välmående 

står i fokus för dess medarbetare, chefer och kunder. För att inte förblindas av social 

önskvärdhet där Mimer skulle framstå som ”det perfekta företaget”, tog jag en paus från mitt 

insamlade material. Efter mycket reflektion kring analysen av pilotstudien, fungerade detta som 

en läxa under insamlingen av denna studies material, en påminnelse att förhålla mig reflexivt 

och inte påverka informanterna i önskan att vilja se ”det perfekta företaget”. Med andra ord, 

har min medvetenhet om pilotstudiens eventuella färgning av denna studies resultat minskat 

risken för just detta, tillsammans med mitt reflexiva förhållningssätt.  

3. Teoretisk Referensram 
För att kunna studera vilka kopplingar det kan finnas mellan en (stark eller svag) 

organisationskultur och en hälsofrämjande målbild i organisationen undersökes alltså hur 

organisationskulturens olika dimensioner förstås och synliggörs i förhållande till 

hälsofrämjande ledarskap. För att kunna göra detta diskuteras här organisationskultur som 

begrepp. Begreppet i sig används i organisationsforskningen, men för att kunna använda 

begreppet som ett analytiskt verktyg i denna studie presenteras även hur denna 

                                                 
5    Mimers HR-blogg. ”Gnäll, ett av dagens största arbetsmiljöproblem”. 2018-08-11. 

         Hämtad från:  Https://karriar.mimer.nu/blog/posts/12304-gnall-ett-av-dagens-storsta-arbetsmiljoproblem  
6    Mimers offentliga HR-blogg, ”10 nycklar som ökar engagemang”. 2017-12-11. 

        Hämtad från: https://karriar.mimer.nu/blog/posts/7016-10-nycklar-som-okar-engagemang  

https://karriar.mimer.nu/blog/posts/12304-gnall-ett-av-dagens-storsta-arbetsmiljoproblem
https://karriar.mimer.nu/blog/posts/7016-10-nycklar-som-okar-engagemang
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organisationsdimension kan kartläggas och beskrivas. Utifrån genomgången av den tidigare 

forskningen kunde fem genomsyrande underliggande teman analyseras; kultur, mänskliga 

relationer, struktur, mål & visioner och teknologi. Begreppen utgör de centrala teoretiska 

dimensionerna som kopplas till organisationskultur i genomförandet av denna studie. Slutligen 

ges en djupare inblick i hälsofrämjande ledarskap, som analyseras utifrån det salutogena 

perspektivet baserat på Antonovskys (1985) teori om känsla av sammanhang (KASAM). 

Modellen används här för att studera hur upplevelsen av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet i arbetet kan påverkas av den psykosociala miljön och det hälsofrämjande 

ledarskapet i förhållande till organisationskulturens dimensioner.  

 

3.1 Organisationskultur som begrepp 

Begreppet kultur härstammar från socialantropologin, och definieras av 

organisationssociologerna Abrahamsson och Andersen (2005:126) som en ”levnadsform, dvs 

tankemönster, uppfattningar, beteende, traditioner, ritualer etc. vilka delas av, och är 

dominerande i, en befolkning”. De påpekar att kulturen påverkas delvis av arbetsklimatet, av 

teknologin som används och av vardagliga händelser inom organisationen (2005). Det generella 

kulturbegreppet formulerades av antropologen Taylor år 1871 som samhällsmedborgarens 

förmåga och vanor, en formulering som enligt de nordiska organisationsteoretikerna Bakka, 

Fivelsdal och Lindkvist (2006) ändrade perspektiven i framtida kulturanalyser. Numera ses 

kulturen som en komplex helhet där delarna hänger samman (som kulturmönster/kultursystem). 

Bakka med kollegorna understryker att kulturens centrala element består av värderingar, 

normer och institutioner som ständigt omförhandlas och socialiseras – alltså är det inget man 

föds med utan något man inkorporerar och reproducerar genom tankesätt och handlingar 

(2006). Alla människor har med sig tidigare erfarenheter och värderingar som tillsammans 

formar organisationskulturen. 

 

Kultur i vidaste mening innebär en uppsättning av meningar och värderingar som, via 

meningsskapande processer, delas av en grupp människor (Alvesson, 2002). Enligt Schein 

(2004) fastställs medarbetares identifiering med organisationens värderingar genom 

kommunikation, manifesteras i organisatoriska artefakter och avslöjas genom antaganden och 

föreställningar, handlingar inom organisationen, som utforskas vidare längre fram i denna text. 

Vi studerar alltså organisationskulturen genom att undersöka hur medarbetarna identifierar sig 

med organisationens värderingar, enligt Schein. Han argumenterar för synen på kultur och 

ledarskap som två sidor av samma mynt, där ledare skapar grupper, och organisationer som 

skapar kulturer, där kulturen i sin tur bestämmer kriterierna för ledarskapet (2004). Schein 

(1985) förklarar kultur som gruppens sätt att forma mönster av grundläggande antaganden, 

vilka i sin tur påverkar individens anpassning till den yttre miljön och den inre integreringen av 

dessa antaganden in i sin självuppfattning. Alvesson (2015) kritiserar detta och påpekar att 

kultur inte är något som i första hand finns i oss utan mellan oss, samt i symboler, som materiella 

objekt. Kultur är dock inget enkelt eller självklart begrepp, forskare är ännu inte ense om någon 

exakt definition, vilket har avskräckt många från att försöka ge sig in på detta komplexa ämne. 

Å andra sidan, betonar ekonomen och psykologen Bang (1999) att man måste studera 

organisationskulturen för att förstå medarbetares beteenden, vilket är denna studies ambition.  

 

Organisationskultur har varit i fokus under många år i forskningen, men har inte förrän på 

senare tid uppmärksammats av arbetsgivare då det belysts som ett redskap att förbättra sin 

effektivitet och produktivitet. Både Alvesson (2015), Westley och Jaeger (1985) menar att det 

holistiska tankesättet begreppet erbjuder oftast kommer i skuggan av att generera en omedelbar 

praktisk nytta, en ansats som blir problematisk. Dilemmat ligger i balansen att låta 

kulturbegreppet få andas och genomsyra alla organisatoriska nivåer, och mellan att använda en 
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del för ekonomisk vinst och effektivisering. Det finns ingen enkel definition av 

organisationskultur, men begreppet benämns generellt innehålla dessa punkter: holistisk, 

historisk determinerad, relaterad till ritualer och symboler, socialt konstruerad, mjuk och svår 

att förändra, enligt Schein (2004). Organisationskultur beskrivs av socialpsykologen och 

antropologen Hofstede m.fl. (2011:73) som ”den mentala mjukvara som är gemensam för 

människorna i en organisation”. Alvesson (2015) beskriver studien av denna ”mentala 

mjukvara” (kulturen), som studier om hur beteenden, processer, institutioner och interaktioner 

blir begripliga och meningsfulla inom sin kontext. Organisationskultur är alltså komplext och 

flerdimensionellt, därför argumenterar etik och värderingsforskaren Philipson (2004), att vad 

en god företagskultur innebär är relationellt och att det beror mycket på hur samhället ser på 

rätt och fel. Han poängterar att en demokratisk dialog om värderingarna mellan ledning, chef 

och medarbetare där värderingarna har en samstämmighet (inte nödvändigtvis identiska) och 

kollegor kan relatera till varandra och uppdraget, är en förutsättning för en god, stark 

organisationskultur. Philipson (2004) påpekar att genom att få medarbetarna att arbeta mot 

företagets värderingar skapas en plattform för beslutsfattande, som stärker känslan av 

hanterbarhet i det dagliga arbetet.  

 

Begreppet organisationskultur möjliggör en djupare förståelse av mångfalden av klimat och 

normer. Det hjälper även till att förklara både de varierande likaså de stabila mönstren för 

organisationsbeteende, som kan kopplas till mitt resonemang, i relation till pilotstudien, kring 

balansen mellan heterogena och homogena föreställningar om organisationskulturens 

dimensioner. Det behövs en konsensus i uppfattningen av organisationskulturen, samtidigt som 

det krävs utrymme för nyanserade tolkningar som kan förhindras av normativa bedömningar. 

Problemet är att enbart observation av kulturella fenomen inte ger en rättvis bedömning, utan 

kulturella genomen måste upplevas empiriskt och delas med gruppmedlemmarna (Schein, 

1990). För att bilda en kultur krävs det att ha en gemensam historia, att tillbringa tillräckligt 

med tid med varandra och skapa minnen. Som påpekas av Schein, är detta en känslomässig, 

beteendemässig och kognitiv process där en grupp interagerar och lär sig hur de ska lösa 

problem för att överleva påfrestningar från den yttre miljön. Eftersom de uppfattningar och 

tankeprocesser som en grupp delar bestäms av språk, känslor, attityder, värderingar och 

beteenden, enligt Schein (1990), ses den djupaste nivån av kulturen som kognitiv. Schein menar 

att genom den delade erfarenheten och gemensamma antaganden blir det lättare för individen 

att förstå och förutsäga händelser utanför gruppen, vilket reducerar upplevelsen av ångest. Man 

finner tröst i att forma automatiska mönster att tänka, uppleva, känna och bete sig som man 

delar med andra människors sätt att förstå världen, argumenterar Schein (1985). Han menar att 

kultur är något tryggt, en del av ens personlighet som fyller vårt fundamentala behov att tillhöra 

något större än oss själva. I de ovanstående resonemangen har nu en bild presenterats över hur 

organisationskultur fungerar, hur den formas och reproduceras genom en grupps gemensamma 

historia, sätt att tänka och vara på. Genom att studera organisationskulturens olika dimensioner 

studerar vi mångfalden av klimat och normer.  

 

3.2 Organisationskulturens perspektiv 

Socialkonstruktionism tar tillvara att allt konstrueras och rekonstrueras i sociala processer och 

sammanhang, men detta perspektiv tar inte tillräckligt hänsyn till att allt även har en funktion, 

saker som redan finns, som normer. Det finns strukturer, ramverk och kommunikationsvägar 

för handlingsutrymme, för maktutövande, medbestämmande och deltagande. Det finns alltså 

redan processer, ritualer och traditioner som fyller en funktion, där man kan ställa sig frågor 

som, exempelvis, vilken funktion kafferasten eller lunchen fyller, som lyfts fram inom 

funktionalismen. Min studie kombinerar dessa synsätt, men tar avstamp i förståelsen av 

kulturen som en meningsskapande process. Detta socialkonstruktionistiska förhållningssätt ser 
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människan som meningsgivande av naturen, där vi ständigt tolkar vår omgivning och känslor 

och formar subjektiva livsvärldar i samspel med varandra. Sociologerna Berger och Luckmann 

(1966) lade grunden för detta synsätt, d.v.s. att människan ständigt influeras av kontexten vi 

ingår i. Beroende på sammanhanget, exempelvis den kultur eller tidsepoken vi befinner oss i, 

formas våra föreställningar om verkligheten. De poängterar att mening skapas exempelvis 

genom att berätta historier, där dessa skapar ett objekt av sanningen som sedan kan 

internaliseras av andra (1966). På detta sätt uppfattar och formar individen sin sociala 

verklighet. Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv påverkas vår perception av tidigare 

förståelse, erfarenheter, mående, sömn/sömnbrist, berättelser, språk, hörsel, syn, lukter: och av 

sammanhanget, vilket innebär att vi utvecklas konstant utifrån sociala möten och sammanhang 

som likaså formar våra verklighetsuppfattningar (Senge et al., 1994). I och med att samhället, 

företagsformer och erfarenheter fortsätter att förändras, måste också vår förståelse av 

organisationskulturen utvecklas. Genom att kombinera ett socialkonstruktionistiskt och ett 

funktionalistiskt perspektiv kan sociokulturella fenomenens delar och helhet bättre förstås och 

beskrivas, då det handlar om socialt konstruerade verklighetsföreställningar som formar och 

formas av fenomenens syfte och dess systematiska, strukturella och processuella funktion. 

Detta kan jämföras med Bangs (1999) sätt att se på kultur, där kulturinnehåll är kognitiva 

processer, medan kulturuttryck handlar om handlingar, beteende och samverkan. Dock får vi 

inte glömma att ”Det kulturella systemet som vi uppfattar och beskriver det är en begränsad del 

av verkligheten, en del som vi idealiserat och förenklat” (1999:24). Kultur är, som antytt 

tidigare, ett komplext och dynamiskt fenomen att studera. Därför diskuteras olika sätt att 

kartlägga och analysera organisationskultur i nästa avsnitt. 

 

3.3 Organisationskultur som kartläggningsmodell 

Det finns två generella modeller man talar om gällande organisationskulturen som började ta 

form under slutet av 80-talet, "Iceberg-modellen" presenterad av Schien (2004 [1985]) och 

"Onionmodellen" av Hofstede (2011 [1991]). Isbergsmodellen symboliserar de olika nivåerna 

som är synliga för observatören gällande kulturfenomen. Schein (1990) förklarade att toppen 

var de observerbara normerna och artefakterna; språket, berättelser om organisationen, 

teknologin, klädkoder, beteenden och attityder, medan under ytan finns omedvetna värderingar 

och antaganden som är djupt inbäddade och omöjliga för andra att se. Enligt Schein (2004) kan 

organisationskulturen förstås som en kombination av artefakter, värderingar och antaganden 

som formar gemensamma gruppnormer och verklighetsföreställningar, där vi endast kan tolka 

värderingarna efter den observerbara attityden. Detta är, baserat på resonemanget berört i förra 

avsnittet, ett funktionalistiskt sätt att se på kultur. Ursprungligen presenterade Hoftede (1980) 

sin ”onion” kulturmodell genom att jämföra värderingar mellan olika kulturer och titta på 

interaktionen mellan organisationskultur och nationell kultur. Likt Schein (1990) föreställde sig 

Hofstede (1980) att värderingar är en central kärna som uttrycks genom, symboler och 

handlingar, men även genom språket, hjältar och ritualer som utgör olika lager av kulturen, likt 

en lök. I Hofstedes (1980) förklaring består symboler av ord, bilder, gester och föremål, vilka 

ofta är komplicerade att förstå innebörden av om man inte är kulturbärare då tankesätt, idéer 

och värderingar formas och sker inom en. Kultur ses här som ett socialt konstruerat fenomen 

(Hofstede et al., 1990). Jag anser att Scheins och Hofstedes kartläggningsmodeller av kultur 

kompletterar varandra, precis som perspektiven som diskuterades i förra avsnittet.  

 

Genom att analysera kulturen genom berättelser och handlingar får vi en mer holistisk bild av 

hur och varför värderingarna formas och tar sig uttryck. Jag har även Alvessons (2015) kritik i 

åtanke, att kultur inte endast skapas inom oss utan också mellan oss; relationellt, symboliskt 

och materiellt. Organisationskultur kännetecknas alltså av språket, symboler, ritualer etc. som 

gradvis integreras till en unik uppsättning normer, beteendemönster och praxis att förhålla sig 
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till. Över en viss tid utvecklar gruppen ett visst sätt att arbeta på, att kommunicera och lösa 

problem etc. Detta skapar en uppfattning av att ha en unik identitet och kultur, och gör 

organisationskultur till ett flerdimensionellt och (återigen) komplext fenomen att studera. I 

denna studie riktas fokus mot värderingar, hur medarbetare identifierar sig med och agerar 

enligt de uttalade organisatoriska värderingarna. Detta är möjligt genom att rikta den 

etnografiska blicken mot kommunikationen och handlingar där medarbetare sägs och visas 

identifiera sig med företagets värderingar. Vi kan då se hur medlemmarna tolkar värderingar 

genom symboler (ord, kläder, tavlor, statussymboler, jargong), hjältar (förebilder) och ritualer 

(kollektiva aktiviteter utan mål, för att stärka gruppsammanhållningen). Så som antropologen 

Geertz (1988) föreslår så erbjuder den etnografiska studiens resultat och analys en tolkning av 

många möjliga. Detta skapar en uppfattning av att ha en unik identitet och kultur, och gör 

organisationskultur till ett flerdimensionellt och (återigen) komplext fenomen att studera.  

 

3.4 Dimensioner inom organisationskultur 

Som nämnts ovan, framkom fem underliggande teman från den tidigare forskningen; kultur, 

mänskliga relationer, struktur, mål & visioner och teknologi. Dessa begrepp utgör de teoretiska 

centrala dimensionerna inom organisationskultur för denna studie.  Kulturbegreppet används i 

denna studie som en grund för att samla in och analysera empiriskt material, där medarbetarna 

ses skapa sin verklighet genom bland annat berättelser, dialoger och genom sin symboliska 

fysiska omgivning. Organisationskultur förstås i den meningen som värderingar och 

antaganden om den sociala verkligheten som kan observeras i medarbetares språk, artefakter, 

attityder och beteenden, en syn grundad i Hofstedes (1980), Alvessons (2015) och Scheins 

(2004) resonemang kring begreppet. Eftersom tidigare forskning visat att människan har ett 

fundamentalt behov av att skapa mening och känna tillhörighet, blev även begreppet mänskliga 

relationer viktigt att studera. Inom mänskliga relationer visas kommunikationens karaktär och 

process, samt stödet från chefer och kollegor, understryker Abrahamsson och Andersen (2005). 

Utifrån forskarnas påstående om att ”När människor arbetar tillsammans över en viss tid för att 

lösa uppgifter och nå mål, skapas normer och uppfattningar om arbetet och samarbetet” 

(2005:139), känns det också viktigt att undersöka medarbetarnas syn på företagets mål och 

visioner, vilket handlar om hur de tänker och agerar i vardagen för att nå dessa. Dessutom kan 

organisationskultur kopplas till effektivisering, någonting som kom fram i genomgången av den 

tidigare forskningen, och därför också till hur organisationsstrukturen är uppbyggd. 

Organisationens struktur fördelar arbetsuppgifter och auktoriteter som har en stor påverkan på 

kulturens och dess ramverk (2005). Strukturen utgör arbetsresurser och krav, hur de hanterar 

och löser problem, förändringsprocesser och hälsoprojekt. Teknologin som används i 

organisationen är ännu en dimension som påverkar kulturen, menar Abrahamsson och 

Andersen (2005). Forskarna gör oss uppmärksamma på att vi kan studera en del av kulturen 

genom att studera den teknologiska kommunikationskedjans process och hierarki inom 

exempelvis företagets intranät och materiella teknologiska resurser (2005). 

 

Dessa organisationskulturella begrepp och resonemang tillsammans med ett salutogent 

perspektiv har lagt grunden för denna studie, och assisterat i utformningen av en intervjuguide 

(se bilaga 2) och ett observationsschema (se bilaga 4) för den empiriska datainsamlingen. För 

att besvara studiens vetenskapliga frågeställning om vilka kopplingar som kan finnas mellan en 

(stark eller svag) organisationskultur och en hälsofrämjande målbild i organisationen, fokuserar 

alltså den empiriska frågeställningen på hur organisationskulturens dimensioner och dess 

innebörder förstås och synliggörs i förhållande till hälsofrämjande ledarskap av de anställda på 

Mimer, samt ledarrollernas inverkan av implementeringen av detta. De teoretiska begrepp och 

perspektiv presenterade i detta underkapitel har därmed valts som analytiskt underlag.  
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3.5 Hälsofrämjande ledarskap 

I och med att denna uppsats fokuserar på ”friskfaktorer” hellre än ”riskfaktorer” ligger ett 

salutogent förhållningssätt närmast till hands. Tonvikten i det salutogena perspektivet läggs på 

faktorer som främjar hälsa. Begreppet salutogenes myntades av Antonovsky 1979 och 

genomsyrar resonemangen i detta kapitel. Den kopplingen jag kan göra mellan 

organisationskultur och hälsofrämjande ledarskap, (baserat på vad som presenterats hittills i 

texten), är att för att kunna bedriva ett hälsofrämjande ledarskap måste man vara medveten om 

hur organisationskulturen ser ut och fungerar, samt ens egen medverkan i denna kultur. 

Psykologen Schein (2004) drog slutsatsen att om ledaren inte har självinsikt eller en djup insyn 

i organisationen kommer hen själv bli styrd av organisationskulturen. Han uppmärksammade 

bland annat att en kulturell förståelse är önskvärd för alla medlemmar i en organisation, med är 

nödvändigt för att leda7. För att leda måste vi reflektera över vår egen och andras inverkan på 

organisationskulturen, en introspektion, vilket jag kopplar till vad Aull Davies (2008) 

understryker i sin reflexiva etnografi, att vi inte kan studera något vi är helt isolerade från. 

Individen är därmed alltid en del av ett sammanhang och i relationer, vilket är 

hälsopromotionens grundsten (Winroth, 2018). Hälsofrämjande ledarskap handlar således om 

att kommunicera huvudprocessen utifrån den lokala kontexten (Winroth, 2018; Antonovsky, 

1985), så den blir begriplig, hanterbar och meningsfull, möjliggöra utveckling, deltagande och 

empowerment. Välbefinnande kan betyda olika saker för olika människor och kan vara av olika 

karaktärer, i likhet med hur vi förhåller oss till att hälsa har flera dimensioner, inte bara att vara 

frisk eller sjuk. Beroende på sitt förhållningssätt till sig själv, andra och livet kan man utveckla 

sitt välbefinnande och hälsa, då det inte handlar om hur man har det, utan om hur man hanterar 

det, vilket understryks av Dellve och Eriksson (2016). Mycket handlar om att se till att 

ansvariga ledare har kunskaperna som krävs för att förebygga och hantera ohälsosam 

arbetsbelastning, kränkande särbehandling och konflikter på arbetsplatsen, samt att ta upp dessa 

frågor på utvecklingssamtal och möten, menar Winroth (2018). Forskare (Eklöf, 2017; Tjulin, 

2010) understryker vikten i att skapa arenor; tid och rum för återhämtning, teamutveckling och 

bearbetning av dessa frågor som skapar en bättre psykosocial miljö där hälsa integreras in i 

normer och värderingar och kan samtalas om på ett lättare sätt. De teman som betonas 

genomgående i litteraturen pekar på att det viktiga för ett hälsofrämjande ledarskap är att låta 

medarbetarna känna sig delaktiga, erbjuda resurser som behövs för att vara nöjd över sitt 

kvalitetsarbete, ge tydliga direktiv, definiera arbetsroller, skapa tid för reflektion, återhämtning 

och utveckling, samt skapa en miljö och kultur som främjar meningsfullhet och sammanhang.  

 

Som understryks i litteraturen ses alltså hälsa som en resurs för att hantera de dagliga kraven 

och förväntningarna (Winroth, 2018; Eklöf, 2017, Antonovsky, 1985, 2005). Däremot, måste 

ledaren vara medveten om varför känslan av sammanhang och delaktighet är så viktig, hur 

bristen av det och förekomsten av det påverkar oss, för att arbeta med hälsa som en resurs. Att 

ha bra relationer med sina kollegor är ett fundamentalt behov hos människan, att känna 

sammanhang för att må bra och vara fokuserade (Scarlett, 2016). Neuropsykologen Scarlett 

(2016) menar att spekulationer kring oklarheter tar mycket energi av oss, därför är det viktigt 

att det finns tydliga ramar, mål och värderingar i företaget för att vi ska må bra. Kunskapen om 

hur vår sociala hjärna (våra sociala relationer) fungerar är därför nödvändig för ledaren att 

besitta, menar Scarlett. Denna självinsikt är viktigt att besitta som ledare, en förståelse för hur 

dem själva påverkar gruppen, menar Scarlett. Dessa processer kopplade till just att kunna förstå, 

reflektera, skapa och hantera sina och andras känslor och humör definieras av Goleman (1995) 

som en social- och intern livsprocess kallad emotionell intelligens (EI), och sägs pågå under 

hela livet. Det är viktiga förmågor att besitta då emotionellt ansträngande och resurskrävande 

                                                 
7 Resonemangen i detta avsnitt grundas på tidigare arbete inom Arbetsliv och Hälsa (Rowler, 2019a). 
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arbeten inte upplevs lika ansträngt med ett högt EI. Dessa sociala och självmedvetna förmågor 

kopplade till att förstå och använda sina känslor, kontrollera dem, anpassa sig och empatisera 

med andra människor är viktiga att tillgodogöra sig, då de används i de flesta situationerna 

genom livet. Utifrån Scarletts (2016) resonemang kan ett högt EI tolkas ta mindre kraft från oss 

att tolka och hantera situationer som minskar risken för stress, vilket blir en copingstrategi. 

 

Sammanfattningsvis, verkar chefer och ledare vara de aktörer som påverkar organisatorisk 

hälsa mest. Balansen mellan att prioritera produktions- och budgetmål eller hälsa och säkerhet 

är chefens kanske svåraste uppgift menar Eklöf (2017), hur de hanterar krav, resurser, 

organisatorisk rättvisa, anställningstrygghet och konflikter i arbetet. Han resonerar att 

hälsofrämjande ledarskap ser medarbetarna som medmänniskor, inte verktyg. Detta 

förhållningssätt utgör en aspekt av det sociala stödet. Chefers beteende fungerar som en 

kompass för vilka värderingar och prioriteringar som eftersträvas, menar Eklöf (2017). De blir 

förebilder för hur det sociala klimatet ska se ut. Ett problem med detta ledarskapskoncept kan 

vara att ledarens välvilja kan upplevas påfrestande om ledaren påverkar arbetarens privatliv, 

som exempelvis att definiera normer kring att äta ”rätt” och motionera för att prestera så bra 

som möjligt, eller vikten av ens image eller ”rätt” val av fritidsaktiviteter. Eklöf (2017) menar 

att chefernas hälsofrämjande ledarskap kan slå tillbaka och minska motivationen att leva 

hälsosamt om det uppfattas som en maktutövning från arbetsgivarens håll. Schein (2004) 

resonerar på ett liknande sätt att ledaren bör agera som en autentisk förebild och föregå̊ med 

gott exempel genom att själv följa företagets värderingar.  

 

3.6 KASAM – Känslan av sammanhang 

Antonovskys (revolutionerande) sätt att se på management ur ett salutogent perspektiv istället 

för ett patogent resulterade i teorin om Känslan Av SAMmanhang, förkortat KASAM (1985). 

Han var nyfiken på vad som får människan att må bra, istället för att fokusera på det som gjorde 

oss sjuka. Han fann, som nämndes i inledningen, att de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet utgjorde välbefinnandets grundpelare. KASAM är en 

pedagogisk modell som under pilotstudien visade sig användas av Mimer, för att leda 

medarbetarna att vilja, kunna och orka bidra. Begriplighet innebär att kunna förstå, förklara och 

ordna information och situationer, som baseras på att framtida stimuli är förutsägbara. Enligt 

Hanson (2018) handlar detta om att veta, och förstå sin situation och sig själv. 

Hanterbarhetskomponenten innebär att man har de resurser som krävs för att hantera kraven, 

samt stöd och hjälp från chefer och kollegor. Hanson (2018) menar att genom samarbete och 

samverkan ökar ens hanterbarhet. Detta kan liknas vid kontrollkomponenten i JDC(S)-modellen 

(krav-kontroll-stödmodellen), utvecklad av Karasek och Theorell (1990) och kompletterad av 

Johnsson (1988). Denna modell utvecklades med syftet att analysera hälsotillstånd utifrån 

mängden arbete, interna och externa krav, komplexitet i arbetet och grad av handlings- och 

utvecklingsutrymme där individen kan använda och utveckla sina förmågor. Utgångspunkten i 

JDC(S)-modellen är att krav, kontroll (inflytande) och stöd i arbetet är dynamiskt sammanvävda 

(Karasek & Theorell, 1990). Den stora skillnaden är att Antonovsky inte syftar på kontroll i den 

meningen, utan på medbestämmande, där medarbetarna accepterar sina uppgifter och tar ansvar 

för de handlingar som påverkar resultatet av dessa handlingar (2005). Till skillnad från JDC(S)-

modellen ser KASAM även inte stödet som en komponent utöver de andra, utan stödet ses som 

centralt. JDC(S)-modellen är patogen, bristen på stöd leder till stress och sjukdomar och stödet 

ses som en buffert för att mildra sjukdomsföljderna. Enligt Antonovsky (2005) har KASAM å 

andra sidan ett salutogent synsätt som söker ett mer integrerat svar där människan inte är frisk 

eller sjuk, utan kan befinna sig inom ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa. Detta innebär att 

vi befinner oss i en ständig rörelse jämte flera dimensioner samtidigt, mot ökad eller minskad 

hälsa, där vi kan vara sjuka i ett visst avseende och friska i ett annat. Med andra ord, fungerar 
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KASAM, enligt Antonovsky (2005), som copingstrategier, d.v.s. som olika sätt att hantera olika 

situationer på med hjälp av personliga och arbetsmässiga resurser, som ger en stresskyddande 

effekt. Inflytande och kontroll över sina arbetsuppgifter innebär även att begreppet job crafting 

(Wrzesniewski & Dutton, 2001), där medarbetare formar sitt jobb på det sättet som blir 

meningsfullt för en själv blir relevant. Hanson (2018) förklarar begreppet med att det handlar 

om att få medverka och påverka, där sociala samarbeten bidrar till ökad självkänsla och 

fungerar som ännu en copingstrategi mot stress. Tidigare forskning har även visat att 

känslomässigt engagemang, alltså mening i arbetet/arbetsglädje väger tyngre än ekonomisk 

belöning, enligt Hanson (2018).  

4. Metod 
Både socialantropologi och sociologi använder etnografi som forskningsmetod. Denna 

forskningsmetod innebär att man gör självständiga empiriska studier i form av fältarbete, 

genom deltagande observation och djupintervjuer där forskaren söker en bättre förståelse av 

fenomenet och relationerna inom den studerade sociala kontexten (se exempelvis Malinowski 

1922; Boas, 1966; Geertz, 1973). Den etnografiska metodansatsen i denna studie tar med ett 

jämförande och beskrivande perspektiv med hänsyn till mångfalden av sociala relationer och 

sociala former. Etnografins syfte är därför att, enkelt uttryckt, för kunna förstå vad människor 

håller på med och för att kunna komma fram till den beskrivningen, måste vi observera och 

interagera med dem under en längre period. Detta förhållningssätt används i denna sociologiska 

studie om hur organisationskultur ter sig och förstås i förhållande till hälsofrämjande ledarskap. 

Organisationssociologi karaktäriseras, enligt min uppfattning, som baseras på 

socialantropologerna Garsten och Nyqvists (2013) beskrivning, av ett fokus på 

organisationsprocesser och organisationsdimensioner i sociala interaktioner inom en 

organisation. Empiriskt material till denna studie analyseras med hjälp av reflexiv etnografi. 

Detta innebär att jag reflekterar över min förförståelse (bias), empirin som samlas in och min 

tolkning av denna, samt att jag ständigt reflekterar över hur jag kan ha påverkat hur och vilken 

information som blivit tillgänglig för mig genom mina datainsamlingsstrategier (fältarbetet, 

intervjuguiden och observationsschemat).   

 

4.1 Metodologiska överväganden 

Denna studie bygger på ett etnografiskt fältarbete där mina huvudsakliga 

datainsamlingsmetoder har varit deltagande observation och semi-strukturerade intervjuer. 

Dessa kvalitativa datainsamlingsmetoder passar denna studie då jag vill undersöka vilka 

kopplingar som kan finnas mellan en (stark eller svag) organisationskultur och en 

hälsofrämjande målbild i en organisation. Detta innebär att jag studerar organisationskulturen 

och hälsofrämjande arbete som kan speglas i berättelser, d.v.s. vad och på vilket sätt människor 

berättar om sig själva och sin livsvärld, hur människor beter sig (interagerar) i sociala 

sammanhang och hur uppfattningar om en grupps kulturella och sociala mönster och normer 

formas. Jag analyserar detta genom att anpassa mig efter den studerade kulturen, eller, som 

sociologen och socialpsykologen Goffman (1989) kallade det ”subjecting yourself”, att bli sitt 

eget (reflexiva) verktyg. I analysen bearbetas individens sociala konstruktion av sin verklighet 

och de begreppsapparater som ingår i socialisationsprocesser i den vidare (organisatoriska) 

kontexten. Jag gör detta genom att jag adresserar språkliga processer vilka senare kopplas till 

ett narrativ om den hälsofrämjande organisationskulturen i en berättande/etnografisk ansats. Då 

begreppet organisationskultur är diffust att närma sig, då alla har olika upplevelser av det, passar 

inte en fenomenologisk ansats som söker efter hur något faktiskt upplevs och förstås, och en 

gemensam essens i denna upplevelse. Grundad Teori, i likhet med etnografin, söker att studera 
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sociala processer, men utgår ofta från en färdig teori som man vill pröva empiriskt, alltså en 

deduktiv ansats. Det andra greppet inom GT är att generera en ny teori om ett relativt outforskat 

område. Min studie har en abduktiv ansats som också den kan användas inom GT, där jag växlat 

mellan teori och empiri för att låta förståelsen för ämnet succesivt växa fram. Likheten mellan 

ansatserna är att de ser att en innebörd får betydelse i förhållande till andra meningsstrukturer, 

vilka i sin tur skapar sammanhang. Eftersom jag vill studera den gemensamma beskrivningen 

av organisationskulturen passar etnografin bättre än en narrativ metod som riktar sig på 

individuella förståelser. Etnografin låter mig att se det salutogena ledarskapet i 

organisationskulturen från ett ”fågelperspektiv”, vilket gör det lättare att analysera och tolka 

relationer, processer och sociala fenomen, medan narrativ metod söker att återberätta 

råmaterialet så nära empirin som möjligt. Mitt metodval handlar alltså som vi kan se, om 

gradskillnader gällande hur forskaren förhåller sig till förståelse, reflexivitet, beskrivning och 

konstruktion av fenomen inom de nämnda metoderna. 

 

4.2 Intervju 

Under fältarbetet för denna studie har åtta-semistrukturerade intervjuer genomförts med sju 

kvartersvärdar samt en från Felanmälan, varav fyra kvinnor och fyra män mellan 27–58 år från 

två olika områden som arbetat på Mimer mellan ett par månader till över 30 år. Alla informanter 

presenteras med dessa fiktiva namn i denna studie, där Tina jobbar på felanmälan och Linnea, 

Jesper, Vera, Niclas, Laura, Josef och Sebastian arbetar som kvartersvärdar. I enlighet med den 

etnografiska forskningsmetoden och vilket förespråkas av Aull Davies (2008) i förhållande till 

etnografi, visade sig även de mer informella samtalen under deltagande observation vara ett 

nödvändigt komplement till materialet från de individuella semi-strukturerade intervjuerna. 

Detta tillvägagångssätt gynnade studien då jag kunde följa upp tidigare konversationer för att 

få en bättre helhetsbild och bättre beskrivning av den sociala kontexten. Jag väljer att använda 

mig av begreppet informanter istället för intervjupersoner då det tydligare knyter an till den 

etnografiska metodansatsen. Ambitionen under intervjuerna var att hålla samtalen så vardagliga 

som möjligt och att genomföra dem på en plats som informanterna själva kände sig bekväma 

med. Anteckningar fördes inte under intervjun för att skapa en naturlig och öppen atmosfär, där 

samtalet kunde flöda organiskt. De frågorna som ställdes till alla informanter kretsade kring 

teman som rörde arbetsrollen och uppgifterna, kultur, mål och visioner, struktur, mänskliga 

relationer och teknologi. Exempelvis ställdes frågor som: ”Vad anser du om det nuvarande 

hälsoprojektet? Utnyttjar du det? Varför/varför inte? Märker du någon skillnad hur du mår och 

hur motiverad du är till att arbeta?”, eller ”Hur är förhållandet mellan anställda och ledningen i 

organisationen?”. Jag upplevde en bra reciprocitet mellan mig och alla informanter där jag 

växelverkade mellan att berätta något om mig själv, eller mina egna erfarenheter av det vi 

pratade om. Denna växelverkan upplevde jag öppna upp konversationen som verkade leda till 

samtal som kändes mer naturliga. Därför kan kombinationen av de semi-strukturerade och de 

informella intervjuerna ses som en form av öppna samtal.  

 

Efteråt transkriberades det inspelade intervjumaterialet där konfidentialitetskravet uppfylldes  

genom att jag applicerade fiktiva namn för informanterna och för områdeskontorets platser 

(Vetenskapsrådet, 2017) så att alla personuppgifter skulle vara oåtkomliga för andra än mig. I 

enlighet med den etnografiska ansatsen schemalagdes inte intervjuer långt i förväg, då jag lät 

mitt ansikte bli igenkänningsbart innan jag närmade mig medarbetarna för att fråga om en 

intervju. Jag valde detta tillvägagångssätt för att få en insyn i gruppen och sammanhanget innan, 

lära känna medarbetarna lite bättre för att kunna möjliggöra en mer öppen atmosfär för den 

typen av djupare samtal som jag nämnde ovan. Efter tre intervjuer insåg jag att det planerade 

fältarbetet på två områdeskontor med kvartersvärdar inte skulle vara tillräckligt i förhållande 

till syftet och studiens frågeställning. Under min första vecka på ett utav områdeskontoren 
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talades det mycket om ”Felanmälan” och problem som uppkommer i 

kommunikationsprocesserna. Efter en preliminär analys av det transkriberande 

intervjumaterialet såg jag detta mönster och ville undersöka detta närmare. Detta ledde mig till 

beslutet att även intervjua en anställd på kontoret där Felanmälan behandlades. Med 

sammanlagt tio intervjusamtal, två från pilotstudien (HR-direktören och en områdeschef som 

ej citeras här) och sju kvartersvärdar och en medarbetare från Felanmälan, bedömde jag att 

studien kunde besvara min frågeställning och gjorde att jag kunde uttala mig om 

organisationskulturen i något större omfattning.  

 

4.3 Deltagande observation 

Genom deltagande observation har jag under fältarbetet deltagit i arbetsvardagen på två av 

Mimers områdeskontor under drygt två veckor och en dag på kontoret där Felanmälan är 

placerad tillsammans med andra avdelningar. Detta var en viktig del av mitt fältarbete, där jag 

kunde bli en del av de anställdas sociala sammanhang och få en djupare inblick i deras vardag. 

Detta ser jag som en del av etnografins och fältarbetets styrkor. Jag fick delta på ett ONE-möte 

med hela Mimer, två APT-möten (arbetsplatsträffar) och ett möte med en ny vitvaruleverantör. 

Jag var även ute ”i fält” med olika kvartersvärdar för att se hur de arbetade och hanterade 

problem och kunder. Anteckningar fördes diskret mellan dessa event för att i största mån 

undvika att påverka fältet och skapa en öppen, naturlig relation till informanterna som annars 

kunde blivit av mer formellt och distanserat slag. I det dagliga arbetet på Mimer arbetade 

kvartersvärdarna mestadels ute i fältet, var för sig eller två och två. På morgonen, lunchen och 

eftermiddagen innan passets slut samlades de på respektive kontor för att äta, prata och göra 

administrativa uppgifter. Arbetsuppdragen kunde medarbetarna nå och hantera via mobilen 

eller datorn på kontoret, vilket gjorde deras arbeten flexibla och mobila. Felanmälan var 

stationerad på kontoret där de under mitt fältarbete återgav att de fått lite varierande 

administrativa arbetsuppgifter med motiveringen att handlingar som involverar att endast prata 

i telefon och ofta med missnöjda kunder sliter på hälsan.  

 

Det var informationsrikt att få delta i deras vardag, det gav mig en insyn i hur de arbetar, hur 

de berättar att de mår och känner, hur deras samspel ser ut samt kring informella koder och 

statusar. Detta är en stark fördel med den etnografiska metodansatsen och den deltagande 

observationen som möjliggjorde för mig att få tillgång till empiriskt material som jag annars 

förmodligen skulle ha missat. Genom deltagande observation har jag kunnat analysera de 

påtagliga/observerbara artefakterna, jargongen på arbetsplatsen och vilken typ av språk som 

användes. Jag valde att begränsa mitt urval av informanter efter någon dag när jag hade fått en 

bättre bild av medarbetarna genom de ovan nämnda deltagande observationerna. Därmed kunde 

jag också närma mig ett genomförande av djupare och meningsfullare samtal med 

informanterna över tid (se Aull Davies 2008). Det som kunde kännas ansträngande var att 

försöka hålla rätt avstånd till informanterna och till studien, då jag känner mig positivt 

engagerad i företagets hälsoprojekt. Å andra sidan, med tanke på att jag ständigt påminde mig 

själv om gränsen mellan att vara privat och professionell, förhöll jag mig så reflexivt som 

möjligt till informanterna och materialet och bibehöll den kritiska distansen som krävs för ett 

genomförande av ett forskningsprojekt.  

 

4.4 Intervjuguide och observationsguide 

För att kunna besvara studiens syfte utarbetades intervjuguidens frågor delvis med hjälp av 

informationen från den tidigare beskrivna pilotstudien. Detta kan anses stärka studiens validitet, 

tillförlitlighet och dess vetenskapliga transparens då intervjufrågorna och observationsschemat 

justerades efter olika materialtyper, vilket bidrog till att mer valida, empiriska data kunde 
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samlas in om det jag avsåg att studera. Samtalsformen var dock flexibel och öppen, där samtalet 

fick ha sin egen gång inom ämnesramen, vilket ytterligare kan sägas stärka validiteten. Genom 

studien baserades intervjuguiden och observationsguiden även på teman från den tidigare 

forskningen som ansågs kunna belysa arbetet med organisationskulturen genom det 

hälsofrämjande ledarskapet. Mitt fokus för de deltagande observationernas (se 

Observationsguide, Bilaga 4) formades av teman som genomgående verkar behandlas när man 

resonerar kring organisationer med ett sociologiskt och socialantropologiskt perspektiv (se 

exempelvis Abrahamsson & Andersen 2005; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015) och 

i relation till arbetsliv. Dessa teman var; kultur, mänskliga relationer, mål och visioner, struktur 

och teknologi. För att analysera hur dessa fem utvalda dimensionerna inom 

organisationskulturen förstås i förhållande till hälsofrämjande ledarskap av de anställda på 

Mimer, kretsade intervjufrågorna och mitt fokus under de deltagande observationerna kring just 

dessa begrepp.  

 

Jag anser att socialantropologin och ett sociologiskt perspektiv på organisationer kompletterar 

varandra och lämpar sig för att studera vilka kopplingar som kan finnas mellan en (stark eller 

svag) organisationskultur och en hälsofrämjande målbild i organisationen. Jag studerar detta 

genom att undersöka hur medarbetare beskriver handlingar och upplevelser i interaktioner och 

förhållningssätt till sig själv, andra och organisationen och betydelsen av dessa. Hur de 

konstruerar sin kulturella värld, hur de beskriver och ger mening till händelser och upplevelser 

kan då lyftas fram på ett mer nyanserat och holistiskt sätt än om enbart ett av dessa perspektiv 

hade använts. Det etnografiska fältarbetet gav en viktig insyn i hur samspelet i kollektivet såg 

ut, samt hur ledarskapet delvist manifesteras genom inredning, tilltal, deltagande under 

fikapauser osv. Datainsamlingsmetoden visade sig alltså vara viktig i syfte att få empiriskt 

material om organisationskulturens olika sociologiska dimensioner med ett 

medarbetarperspektiv i förhållande till ledarskapets förhållningssätt. 

 

4.5 Etik och reflexivitet 

Det reflexiva förhållningssätt som genomsyrar min studie är inspirerat av Aull Davies (2008) 

som just beskriver vikten av att reflektera över sina egna förutfattade meningar (bias) och 

påverkan på studien som etnograf, samtidigt som forskaren bör påminnas om en verklighet 

utanför sin egen. Det har varit viktigt för mig att fundera över min egen bakgrund och hur den 

kan ha påverkat den information som jag har fått fram. Jag har med det reflexiva 

förhållningssättet ställt mig utanför studien genom att ställa frågor till texten och jämföra 

beskrivningar, samt ifrågasätta mina egna avvägningar i förhållande till olika val.  

 

Insamlingen av det empiriska materialet har vägletts av de etiska principerna formulerade av 

Vetenskapsrådet (2017). Informationskravet är uppfyllt genom att HR-direktören lade upp en 

bild och en presentation som jag skrivit om syftet med min vistelse i företagets lokaler och lite 

om mig som person på företagets intranät vilket alla medarbetare kunde ta del av. Där kunde 

medarbetarna bland annat läsa att jag skulle följa med dem i deras arbetsvardag, observera och 

anteckna samt intervjua de medarbetare som gav sitt medgivande till detta. Dessutom fick de 

utvalda informanterna ta del av ett missivbrev/informationsbrev (Bilaga 1) med mer ingående 

information om studiens syfte. Där stod även att de kunde avbryta studien när och om de 

önskade utan att ge anledning och ha fiktiva namn i presentationen av resultaten, vilket var ett 

tillvägagångssätt som uppfyllde konfidentialitetskravet. Deltagarna blev också informerade om 

att intervjun spelades in på min laptop och på min mobil, för att senare transkriberas och 

analyseras. För att undvika att informanterna skulle hålla tillbaka information och känslor där 

de möjligen skulle ha svårt att svara uppriktigt, förtydligades konfidentialiteten av deras 

uppgifter genom att använda fiktiva namn i den färdiga uppsatsen. Jag har valt att inte heller 
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nämna HR- och kvalitetschefen vid namn, delvis för att öka konfidentialiteten och delvis då 

fokus är på medarbetarna. Samtyckeskravet uppfylldes då alla medarbetare och chefer på 

företaget var medvetna om att jag utförde studien och deltagarna gav muntligt samtycke för att 

material från dem skulle vara en del av mitt uppsatsarbete. Nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet blev alla medarbetare informerade om, och dessa var även mer ingående 

presenterade i missivbrevet/informationsbrevet som delades ut till informanterna (Bilaga 1). 

Varje gång innan jag påbörjade någon intervju beskrev jag kort mitt syfte med fältstudien, 

berättade lite om mig själv och var tydlig med att informera om den frivilliga medverkan och 

konfidentialiteten av deras personuppgifter. Därefter förklarades att materialet skulle användas 

som underlag för denna studie och att enbart jag skulle ha tillgång till materialet samlat under 

fältarbetet (se även rekommendationer från Aull Davies, 2008). Informanterna informerades 

om att resultatet kommer publiceras på DiVA samt möjligtvis som utbildningsmaterial. 

 

4.6 Analysmetod 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras hur analysprocessen i denna reflexiva etnografi gått 

till rent praktiskt. Metodologin för denna studie bygger på en kombination av ett 

socialkonstruktionistiskt- och ett funktionalistiskt förhållningssätt då fokusen i studien ligger 

på kulturbegreppet. I och med att jag använder mig av etnografi som forskningsmetod och 

intervjuer och deltagande observation som datainsamlingsmetod, så blir det därför lämpligt att 

använda sig av reflexiv etnografi som analysmetod för att handskas med det empiriska 

materialet. Aull Davies (2008) argumenterar för vikten av att vara reflexiv i sin datainsamling, 

den mänskliga faktorn, att vi som människor aldrig kan distansera oss helt från materialet då 

våra tankar och tolkningar aldrig kan vara helt objektiva. Hon menar att vi inte kan studera 

något vi är helt isolerade från. Reflexivitet blir en viktig del i alla delar av forskningsprocessen, 

där forskaren frågar sig själv i vilken omfattning materialet är påverkat/färgat av forskarens 

egen närvaro och oundvikliga påverkan (2008). I och med att det finns en stark betoning på 

reflexivitet har jag förhållit mig reflexivt till det empiriska materialet. Du blir, rent praktiskt, 

ditt eget verktyg, argumenterar Aull Davies (2008), därför krävs introspektion genom hela 

forskningsprocessen. Detta är speciellt viktigt inom etnografi där relationen mellan forskare 

och informanter kan bli nära och påverka studien. Ändå är det just dessa sociala interaktioner 

mellan etnograf och informant som är grunden för efterföljande teoretisering och slutsatser. På 

så vis är forskaren med och konstruerar de observationer som blir data (2008). Med 

introspektion menar hon reflexivitet, en process av självreferering där ens egna erfarenheter blir 

en del av processen och resultatet. Här hjälper min socialantropologiska bakgrund mig att väva 

in tankar om de olika verklighetskonstruktioner som kan finnas i mitt fält.  

 

Analysprocessen inom etnografi innebär att man söker meningsbärande citat och presenterar 

den studerade etnografiska kontexten via beskrivningar från fältanteckningarna. Man söker 

också efter hur olika sociala fenomen, som exempelvis beslutsprocesser beskrivs, vad 

meningen/innehållet i sociala fenomen innebär, hur det uttrycks genom handlingar, varför man 

gör vissa saker och inte andra. Med syfte att följa kraven på validitet, trovärdighet och 

vetenskaplig transparens i denna etnografiska studie, redogör jag därför nedan för de olika 

strategier som ska assistera mig i detta. Jag har sökt efter detaljerade likheter och skillnader 

inom sociala relationer och processer kring betydelser av kulturinnehåll och kulturuttryck. Jag 

presenterar därför de mest representativa citaten jag hittat, men även de som inte kan 

kategoriseras på detta sätt, från det insamlade empiriska materialet. Detta tillvägagångssätt 

tillämpar jag för att ge en mer heltäckande och autentisk beskrivning av organisationskulturens 

olika nyanser och dimensioner och visa på resultatens äkthet. Jag har även jämfört citat med 

varandra, frågat mig själv vad som verkar uttryckas i dessa, för att sedan ge en reflexiv tolkning 

av vad som beskrivits. I nästa steg, har jag jämfört min tolkning med tidigare forskning och 
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teoretiska angreppssätt och begrepp, samt med Aull Davies (2008) rekommendationer kring 

förhållningssätt, metod och datainsamling för den reflexiva etnografin. Jag har också kopplat 

teman från intervjuguiden och observationsschemat med citaten och fältanteckningarna, där 

dimensionerna struktur, mål & visioner, kultur, teknologi och mänskliga relationer kunde sägas 

genomsyra alla empiriska teman i olika grad. Exempelvis salutogent ledarskap, som uttrycks 

strukturellt genom hur ledarskapet ser ut och vilka belöningar och förmåner som ges. 

Ledarskapsstilen uttrycks även kulturellt genom hur företaget arbetar genom värderingarna för 

att främja hälsa och välmående bland medarbetarna. Jag fick även fram en beskrivning när jag 

frågade om vad medarbetarna upplever att företaget värderar för egenskaper hos dem, som 

senare under analysarbetet kunde tolkas som ett tema som jag kallade för empowerment. Även 

när jag observerade mänskliga relationer kunde jag se detta tema i analysen, som en social 

process. Empowerment har visats genomsyra alla dimensioner i olika grader, där det 

institutionaliseras i regelverk & riktlinjer, mål & visioner, friskvård & hälsoprojekt, teknologi 

samt inom kulturen.  

5. Resultat  
I detta avsnitt analyseras och diskuteras hur organisationskulturens dimensioner förstås i 

förhållande till hälsofrämjande ledarskap av de anställda på Mimer utifrån intervjumaterialet 

och fältanteckningarna som samlades in under fältarbetet. Det empiriska materialet har 

kategoriserats med hjälp av det teoretiska ramverket (baserat främst på Abrahamsson & 

Andersen, 2005; Eriksson-Zetterquist et al., 2015) och de teman som identifierats under 

fältarbetet. Inledningsvis diskuteras medarbetarnas och HR-direktörens uppfattningar av 

organisationskulturen. Sedan berörs tendenser till en stark organisationskultur och tendenser 

till subkulturer, värderingar, policys, mål & visioner samt artefakter. Vidare diskuteras 

medarbetarnas berättelser om rekryteringsprocessen som Mimers framgångsfaktor, där det 

betonas hur viktigt det är att besitta emotionell intelligens. Emotionell intelligens är i sin tur är 

kopplat till avsnittet om empowerment och medmänsklighet. Det som presenterades som 

empowerment tidigare i teorikapitlet hänvisas till av medarbetarna som self-leadership, som jag 

kopplar till det som är centralt i begreppet empowerment. För att kunna göra begreppet 

hanterbart för analysprocessen så kommer begreppet empowerment i den svenska formen 

egenmakt användas framöver. Detta begrepp har visat sig vara av central betydelse i 

analysprocessen i denna studie. Därefter diskuteras berättelsens vikt och kraft i förhållande till 

hälsofrämjande ledarskap och egenmakt. Avslutningsvis dras slutsatser i förhållande till 

studiens syfte och där besvaras även frågeställningen.  

 

5.1 ONE  

Utifrån informanternas berättelser verkar det visas en konsensus i uppfattningen kring vad 

organisationskultur innebär. En kvartersvärd beskriver organisationskultur som deras 

gemensamma värderingar och mål, hur stämningen är, hur man hanterar och löser problem samt 

hur man kommunicerar och behandlar varandra: ”Det är pulsen på vårt företag. Den interna 

kommunikationen, strukturen och engagemanget. Alla måste vara ombord på företagets 

riktning, mål och visioner, att förstå syftet med förändringar”. Här betonas också hur man pratar 

med varandra, d.v.s. språket. Å andra sidan definierar HR-direktören organisationskultur som 

värderingar som styr ens handlingar. Hon betonar att det inte är orden vi använder utan vilka 

praktiska åtgärder i vardagen vi åstadkommer som kommuniceras ut, d.v.s. handlingarna. Där 

måste personliga värderingar som omtänksamhet, nytänkande och engagemang redan finnas 

hos individerna de anställer för att kunna bedriva sin organisationskultur framåt, berättar HR-

direktören: 
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Nej, sådär att kulturen sitter ju inte i väggarna den sitter i människorna. Men det var ganska roligt när 

vi införde ONE så gjorde vi tapet med ONE på som alla skrev sina namn på att man skulle leva ONE, 

så satt vi kulturen i väggarna, bokstavligen! Men den sitter ju i människorna. Det är så otroligt viktigt 

att förstå det och att varje då person har sitt ansvar för att leva den grunden som är, och hur viktigt det 

då är att rekrytera det tror ju jag är sånt man missar. Det går ju inte att ändra någon sen, du måste ha 

med dig det från början. 

 

Hon beskrev organisationskultur som värderingar som styr ens handlingar, ”Det är hur man gör 

saker, liksom vilka värderingar som styr det man gör. Så det handlar ju ingenting om vilka ord 

det är eller nått, utan det handlar om hur du verkligen praktiskt handlar varje dag.” Detta skiljer 

sig från hur medarbetarna uppfattar organisationskultur, då de menar att det är helheten, hur 

pratet ser ut, vilken jargong det är i samtal, vilka ord de använder och hur samspelen ser ut 

mellan olika funktioner, chefen och kunderna. Detta leder mig till att fundera kring hur de skilda 

definitionerna kan påverka organisationskultursarbetet. Enligt Alvesson (2015) är det är trots 

allt ledningens ansvar att kommunicera ut och införliva gemensamma värderingar och normer 

genom exempelvis policys och värdegrundsarbete, för att hela företaget ska arbeta mot 

organisationsmålen med samma perspektiv. Det verkar framkomma att organisationskulturen i 

de flesta fall är differentierad, där medarbetarna känner lojalitet gentemot företaget, har 

lagarbete och känner stolthet som, utifrån Alvessons (2015) resonemang, kan tolkas som att 

Mimer har en stark organisationskultur. Samtliga informanter beskriver en känsla av 

tillgivenhet i förhållande till företaget och kollegorna, och att de finner mening med 

arbetsuppgifterna. Jesper beskriver att han ”upplever att ONE-kulturen är levande och 

genomsyrar hela organisationen, det är värderingar jag själv har. Jag känner det och jag tycker 

att det är otroligt viktigt att tänka på”. Vera förklarar hur värderingarna skapar en riktning kring 

hur samarbetet mellan kollegorna ser ut: ”Det märks att vi jobbar mycket med värderingarna. 

Vi pratar mycket om det. Vi behandlar varandra med respekt, humor och man bryr sig verkligen. 

Alla hjälps åt, vi jobbar verkligen som en grupp, men självständigt”. Utifrån den typen av 

uttalanden kring företagets karaktärsdrag kan vi, med hjälp av hur Alvesson (2015) resonerar 

kring detta, konstatera att organisationskulturen blir värdefull för företaget, och kan då ses som 

stark. Det som till synes verkar vara organisationskulturens grundpelare är gemenskap. Utifrån 

materialet från fältarbetet kan man säga att det finns olika normer på de studerade områdena 

kring hur gemenskapen i gruppen byggs upp. På område A jobbar mest unga småbarnsföräldrar 

som gärna tränar ihop på lunchraster eller åker till en restaurang och äter. För att skapa 

gemenskap på område B, som består av en mer blandad arbetsgrupp, blir matlåda ett måste för 

att få tiden att umgås och diskutera arbetet, berättar Laura: 

 
På mitt förra jobb åt själv, helt själv. Nu tar med matlåda för att vara med, för gör man inte det inte så 

känns det fel. Man känner ju att man vill ju vara här, man vill ju träffa alla, det blir ett behov.  

 

Hon berättar att det är under lunchrasterna de diskuterar problem de stött på och hjälps åt att 

lösa dem som ett team, och ger mycket feedback till varandra vilket de upplever saknas från 

chefen. Utifrån ett funktionalistiskt perspektiv tolkar jag detta som ett tillfälle som skapats för 

att hålla ihop gruppen, en funktion för att stärka sin gruppdynamik och sammanhållning. Chefen 

äter också matlåda i lunchrummet varje dag, vilket jag tolkar som ett sätt att humanisera sig 

själv från sin frånvarande ledarroll. Att ta med matlåda fungerar alltså som en informell norm 

för att hinna umgås, diskutera, lösa problem och ge varandra feedback. Utifrån 

fältanteckningarna och intervjumaterialet kan alltså chefens närvaro tolkas vara viktig i dessa 

typer av sammanhang, att visa att man är en del av gruppen. Lunchlådan kan därför anses fylla 

en kulturell funktion. En annan symbolisk handling för att visa på sammanhållning är genom 

arbetskläder, som ingår i Scheins (2004) definition av en observerbar artefakt. Kvartersvärdarna 

har svarta arbetsbyxor eller kjol, olika färger på t-shirts med Mimers logga på samt en svart 

arbetsjacka. Det finns inga krav att de som arbetar på kontoret ska bära Mimers arbetskläder, 
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dock observerades vissa som hade jeansskjortor upptryckta med Mimerloggan under fältarbetet. 

I mitten av februari fick jag följa med till Kulturhuset på ett ONE-möte med alla Mimers 

anställda. När vi satte oss i lokalen märkte jag att det var lite grupperat, där medarbetarna 

(mestadels kvinnor) från kontoren sitter ljust uppklädda längst fram, medan kvartersvärdarna 

(mestadels män) bär mörka arbetskläder längre bak. Vera berättade senare i intervjun att hon 

och hennes kollegor upplever en tydlig segregation mellan högkontoret (HK) och ”dem på 

golvet” inom företaget gällande klädkoder, där de på kontoret inte använder sig av Mimers 

kläder eller logga och inte arbetar med samma förutsättningar: 

 
HK har inte Mimerkläder på sig, även om dom är ute hos kunder. Är man inte stolt över sitt företag? 

Det blir en klyfta. Jag har också hört att HK tar dit sina sjuka barn och funderar på att bygga en 

avdelning på deras kontor för barnen. Det funkar ju inte, det ska vara samma förutsättningar för alla 

så långt det går, annars blir det ”vi” och ”dom”. Det skapar orättvisa och minskar gemenskapskänslan.  

 

Att visa att man är stolt över att jobba på företaget sägs i intervjumaterialet vara en stor del av 

organisationskulturen, att engagera sig i att skapa en gemenskap. Gemensamma klädkoder kan 

fungera som ett enkelt medel för att minska denna upplevda klyfta mellan avdelningar. Likaså 

kan upplevelsen av orättvisa minskas om man ger all personal samma förutsättningar, 

exempelvis gällande att ta med sjuka barn till arbetet. Utifrån Veras tankar presenterade ovan 

kan det tolkas som att det finns subkulturer inom organisationskulturen, där en känsla av ”vi” 

och ”dom” skapas utifrån gemensamma gruppnormer kring olika arbetsgruppers klädkoder och 

förutsättningar. Schein (2010) förklarar att subkulturer kan utformas hierarkiskt efter de olika 

befattningsnivåerna i organisationen, som alla har sina egna antaganden och sätt att 

kommunicera på, som kan skapa kommunikationsproblem mellan de olika avdelningarna. Då 

chefer och ledare bör föregå som gott exempel för sina anställda (Eklöf, 2017; Schein, 2004), 

kan det utifrån Veras beskrivningar tolkas minska känslan av att hela Mimer är ONE, som 

värderingarna förespråkar men inte visas i det yttre, där stoltheten sitter i gemenskapen, i 

Mimers logga. Värderingarna är tydliga och verkar genomsyra de flesta av organisationens 

områden. Det framkommer att informanterna upplever sig styrda av värderingarna, på ett 

positivt sätt. I nästa avsnitt kommer därför temat värderingar belysas mer ingående, då det 

tolkas vara drivmotorn i organisationskulturen och det hälsofrämjande arbetet.  

 

5.1.1 Att styras av värderingar 

Mimer följer föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2005) där de utvecklat en 

arbetsmiljöpolicy med långsiktiga visioner och mål i syfte att framförallt framhäva det som 

bidrar till bättre arbetsmiljöförhållanden (Winroth, 2018). Det visade sig under mitt fältarbete 

att ledningen får gå på många ledarskapsutbildningar för att lära sig hantera sin personal och 

främja deras hälsa och välmående. Ansvariga ledare har, enligt Winroth (2018), den viktigaste 

rollen som kräver att de besitter de kunskaper som krävs för att förebygga och hantera 

ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och konflikter på arbetsplatsen, samt att 

ta upp dessa frågor på utvecklingssamtal och möten. Chefen har alltså en betydande roll för att 

representera, kommunicera och efterleva organisationens värderingar, och att skapa arenor för 

att medarbetarna ska kunna efterleva dessa. 

 

Mimer jobbar aktivt med att inkorporera hälsa i normer och värderingar, där hälsoprojektet är 

ämnat att fungera som ett sätt att återhämta sig, må bättre, bli motiverad och därmed engagera 

sig mer, aspekter som Eklöf (2017) och Tjulin (2010) menar skapar en bättre psykosocial miljö. 

Hälsoprojektet hjälper medarbetarna att återhämta sig bättre och snabbare, att ”dra en gräns” 

mellan privat och arbete, framkommer det i intervjuerna. Niclas berättar att han inte tränade 

alls innan hälsoprojektet på Mimer startade, som han jobbat på i 27 år. Nu känner han sig 
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piggare och starkare. ”Det är ett sätt att tänka på nått annat och koppla bort jobbet”, menar han. 

Flera informanter uttryckte likt Niclas att träningen genererar en ”återhämtningseffekt”, som 

gör det lättare att hantera arbetet och dra gränsen mellan jobb och fritid. Det kan tolkas som att 

deras hanteringsförmåga ökar, som ger medarbetarna en distansering från arbetet som kan ge 

ett nytt förhållningssätt till sig själv, andra och livet (Dellve & Eriksson, 2016). Utifrån denna 

tolkning kan det förstås att medarbetarnas känsla av sammanhang ökar, och därmed deras hälsa 

och välbefinnande (Antonovsky, 1985). Dock kan normativa regler och värderingar uppfattas 

som ett styrmedel av medarbetarna, där bara vissa passar in med företagsidentiteten som gör att 

deras handlingsutrymme begränsas och därav kan de känna sig manipulerade, enligt Alvesson 

och Willmott (2002). Ledarnas perspektiv på effektiv styrning via värderingar togs upp i 

beskrivningen av min pilotstudie. Min reflektion är i detta sammanhang att det å ena sidan, kan 

vara bra att organisationen har homogena värderingar och strävar efter samma mål och arbetar 

på samma sätt. Å andra sidan, kan människan ha en inre kompass om vad som är ”rätt” 

värderingar och normer, utrymme för heterogenitet för att ”använda sitt sunda förnuft” och få 

utrymme att utvecklas (och i viss mån genom job crafting). Det verkar finnas en medvetenhet 

om det aktiva arbetet med värderingarna i organisationskulturens olika dimensioner, som tycks 

uppfattas som något positivt av informanterna. Linnea beskriver hur värderingarna accepteras 

och ”lever”, då de pratas mycket om dem och de formar gemenskap: 

 
Dom försöker mata in värderingarna, men dom gör det på så pass bra sätt. Dom är så logiska och 

självklara, mänskliga liksom. Vi pratar om det och fått det till en bra sak. Riktigt stor skillnad från mitt 

förra jobb, det genomsyrande inte företaget på samma sätt, det levde inte. Här är värderingarna sanna, 

dom är så självklara att man inte ens tänker på dom. Vi är en familj, vi pratar om andan och 

värderingarna dagligen i allt vi gör.  

 

Här tycks det belysas att ledningen ger medarbetarna utrymme att fokusera på sin egen 

utveckling då de finns tydliga mål, värderingar och visioner. Detta utger en stark 

organisationskultur enligt Kane-Urrabazo (2006). Ju mer medarbetarna känner sig delaktiga, 

desto tydligare blir arbetsroller och uppgifter som förtydligar vilka krav som är rimliga att ställa 

på både medarbetare och chefer, vilket i sin tur stärker känslan av kontroll (2006), som i sin tur 

ökar KASAM, enligt Hanson (2004, 2018). Dessa värderingar, normer och institutioner 

inkorporeras (”matas in”), omförhandlas och reproduceras som enligt Bakka m.fl (2006) utgör 

kulturens centrala element. Den versionen av sanning och verklighet som internaliseras av 

organisationsmedlemmarna genom att de öppet pratar om det, kan tolkas ge arbetet mening 

(Berger & Luckmann, 1966). Organisationskulturen kan här ses synliggöras och arbetas med 

genom berättelser kring värderingar, som har både en social och en praktisk funktion. Detta kan 

jämföras med kombinationen av ett socialkonstruktionistiskt och ett funktionalistiskt 

perspektiv, då det handlar om socialt konstruerade verklighetsföreställningar som formar och 

formas av dess syfte och dess systematiska, strukturella och processuella funktion. HR-

direktören pratar om medarbetarpolicyn och företagets mångfaldsplan på ett APT möte, som 

hon påmanar måste arbetas med för att nå målet att bli Sveriges bästa företag. Hon berättar hur 

de ska agera i vardagen för att följa lagen (AFS:2015) där man sätter upp mål för 

hälsofrämjande arbete (Winroth, 2018) och hur de kan anpassa den efter sina arbetsuppgifter. 

Värderingarna sägs finnas med i varje samtal och möte, som lägger grunden för hur 

medarbetarna ska tänka och agera i linje med företagets värderingar och policys. Tina beskriver 

hur värderingarna och ONE-kulturen på Mimer ger ett ramverk för hur hon ska tänka och agera 

i sitt arbete som underlättar hennes vardag: 

 
ONE säger allt faktiskt, hur man ska vara och bete sig. Det blir lättare att veta sin roll och hur man ska 

tänka lite. Man är stolt över sitt yrke, hur vi hjälper till och bidrar till samhället. ONE är ju det som 

rättar in oss på den banan.  
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ONE sätter ramarna för hur man ska tänka och handla och kan tolkas utifrån citatet ge en bättre 

grund för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till medarbetarnas vardag, som kan 

kopplas till KASAM modellen (Antonovsky, 1985). Enligt Philipson (2004) skapas en 

plattform för beslutsfattande om medarbetarna gemensamt arbetar mot företagets värderingar, 

som stärker känslan av hanterbarhet i arbetet och därmed deras välmående (Antonovsky, 1985). 

Stoltheten Tina och alla andra informanter berättar att de känner, menar Josef beror på Mimers 

värderingar, att de bryr sig om och lyssnar på sina medmänniskor: ”Det är ett stort 

samhällsansvar vi har som fastighetsägare. Vi kan påverka genom att prata, eftersom vi är ute 

mycket bland folk, och någonstans känns det som att folk lyssnar lite extra när man har 

arbetskläder på sig, än om man går som privatperson.” Här betonas vikten av språket, av att ha 

en dialog med sina hyresgäster för att skapa en gemenskap i samhället. Mimer har en hög grad 

av samhällsengagemang, som utifrån Chandras m.fl. (2016) slutsats kan tolkas påverka 

främjandet av en hälsokultur, där människan mår bättre av ett lokalt kollektivt ansvar där de 

känner tillhörighet som ökar deras självrespekt. Genom medarbetarnas engagemang ökar 

samhällets livskvalitet, som skapar en känsla av trygghet till lokala strukturer, processer och 

människor vilket i sin tur stärker känslan av gemenskap och sammanhang som är grunden för 

en hälsokultur (2016; Hanson, 2018).  

 

Värderingarna styr även lönesättningen på Mimer. HR-direktören förklarar vidare på APT-

mötet att lönesystemet är svårt, då lönen sätts efter prestation och att leva värderingarna. Det 

kan skilja sig mellan 2000–5000 kronor i lön, där standarden hålls i samma nivå som 

konkurrensen. Mimer har tre lönenivåer, där man som ny börjar i första nivån och klättrar sedan 

oftast upp. Nivå tre är det där lilla extra, ”personer som är framåt som andra vet vem det är och 

vad den gör som förtjänar den nivån”, enligt HR-direktören. Prestation definieras som att få bra 

diskussioner med sin chef där prestationer tas upp kontinuerligt. Kvartersvärden beskrivs ha 

chansen att påverka sin lön genom att sprida sina egna framgångsberättelser, speciellt till de 

med mer makt, som chefen. Oftast har de som begriper, hanterar och finner sin rollbeskrivning 

meningsfull lättare för att leva värderingarna och prestera, och hamnar på tredje nivån menar 

HR-direktören. Detta tycks kopplas till KASAM, Antonovskys (1985) modell om hälsa och 

välmående, där medarbetaren kan vara delaktig i sin egen utveckling och framgång, gällande i 

vilken grad företagets värderingar efterlevs och berättas om, i sina prestationer. Språket verkar 

alltså utgöra kärnan i lönesättningen. ”Vi måste berätta vad vi gör för att få feedback. Jag är lite 

för svensk för att göra det.” säger en kvartersvärd på ett annat APT möte. Chefen svarar att man 

kan berätta om sina prestationer på ONE-träffarna till de som har lite mer makt och syns. 

Kvartersvärdarna protesterade att ingen vågar riktigt, det känns för påtvingande och att man 

skryter om sig själv, som går emot hur de är vana att agera. Det gäller alltså att våga berätta om 

sina framsteg för att få uppskattning och rättvis belöning. Vera berättar i intervjun att man måste 

våga vara ”tuff” och ta för sig för att få igenom förslag och få den feedbacken och belöningen 

man förtjänar: 

 
När man har idéer måste man gå till dom som har mest makt, det känns inte alltid som att dom vill 

lyssna om man har förslag om något som inte kanske angår vårt eget arbete. Men alla andra har åsikter 

om hur vi ska sköta vårt. Man måste vara ganska tuff om man ska få igenom ett förslag.  

 

Vera och andra informanter förklarar att de upplever svårigheter med deras yrkesroller då de 

behöver berätta om sina förslag och prestationer till ”dom som har mest makt”, som arbetar i 

en annan byggnad. Det faller då främst på områdeschefen att uppmärksamma och förmedla 

berättelserna vidare till de med högre befattning, där ena chefen tycks ta avstånd från ansvaret 

och guidar medarbetarna vidare. Många av kvartersvärdarna uttrycker en frustration kring 

bristen på feedback som beror både på chefen och även på kulturen, då det inte anses ”svenskt” 

att berätta om sina insatser utan förväntas uppmärksammas och föras vidare av sin chef. Utifrån 
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Schein (2004) kan det tolkas som att medarbetarna ser områdeschefen som en förebild som 

signalerar vilka värderingar och prioriteringar som eftersträvas, där ena områdeschefens brist 

på feedback och engagemang i sina medarbetare kan bidra till att kvartersvärdarna drar sig 

undan och minskar deras motivation. Genom belöningar formas medarbetares förståelse kring 

vad som anses betydelsefullt för chefen och organisationen, och blir därmed ett verktyg för 

chefen att påverka organisationskulturen enligt Schein (2004). Utifrån detta kan det tolkas som 

att ONE-värderingarna blir svåra att efterleva i detta scenario, som drabbar bland annat 

medarbetarnas lönesättning och motivation. En kvartersvärd uttryckte sitt missnöje med 

situationen på APT-mötet: 

 
Vi kan ju inte få uppskattning för det som inte syns, därför är det bra att vi flyttar så alla kan träffas 

och prata. Men det känns jobbigt att 75% av tiden går åt till att synliggöra sina prestationer och bli 

uppskattade för det. Vi gör ju så mycket som inte syns, så mycket vi måste lista ut själva. 

 

Här kan det tolkas som att ”det lilla extra” medarbetarna gör för att uppnå lönenivå tre 

egentligen ingår i ONE-värderingarna och blir därför inget som synliggörs. Detta är något som 

många medarbetare och chefer tror blir bättre när företaget slås samman med två stora 

samarbetspartners till ett stort aktivitetsbaserat kontor senare i år, där berättelser kan få ett bättre 

och naturligare flöde. Informanterna tycks dock överlag upplevas delaktiga, som Josef: 

 
Jag vill bli sedd och hörd för mina prestationer och få rättvis belöning efter det, som jag får på Mimer. 

Jag tror det genomsyrar hela företaget att man tar åt sig när någon har något att säga. Man försöker 

göra det bästa av det, sen kanske det inte blir som alla vill men att man ändå blir hörd. Det är nästan 

viktigare än att få igenom det man vill ha igenom, att få återkoppling om sina tankar och idéer.  

 

Att få vara delaktig och påverka uppmuntras på Mimer, vilket påpekades i de flesta intervjuerna. 

Det verkar framkomma att medarbetarna guidas av Mimers värderingar omtanke, nytänkande 

och engagemang i deras sätt att tänka och agera. Men ibland berättar informanterna, har de 

upplevt att värderingarna har vart svåra att efterleva emellanåt, ”Ibland springer Mimer 

snabbare än vad de kan gå”, berättade Jesper under intervjun. Han relaterar det till ett tillfälle 

där han och några andra medarbetare kom i konflikt med en grupp från huvudkontoret, där 

Jesper och några andra kvartersvärdar ansåg att de andras tankar om vissa förändringar inte var 

verklighetsbaserade och ifrågasatte därför tillvägagångssättet. Jesper berättar att han upplevde 

att medarbetarna bestraffades/motarbetades för denna form av engagemang: 

 
Vi blev motarbetade när vi efterlevde organisationens kulturvärderingar. Jag var en av fyra som fick 

ett kvartssamtal efteråt, med chefen. Två av oss vart bestraffade men två blev lite skyddade. Det blev 

favorisering. Som chef måste man vara proffsig och inte visa inför andra att man gillar någon bättre 

än någon annan. Det är lätt som människa att göra så, och identifiera sig med vissa. Vår chef 

favoriserar, och jag är inte en av dom och det känns ju. Han brukar säga åt mig att vara tyst om saker 

och säga till honom direkt, för jag får med allihopa. Det är inte meningen, utan jag är en stark människa 

och influerar lätt folk som blir fel säger han, det köper jag. Men jag undrade bara liksom, hur ska vi 

göra? Men vi fick inget svar. Då blev det lite irriterat. Jag tror att de tog det som ett personangrepp, 

men det handlar om vår vardag. Hur ska vi jobba? 

 

Kvartersvärdarna tycks blivit oroliga över att inte kunna möta kraven utifrån informationen, 

tiden och resurserna de fick. Utifrån JDC(S)-modellen kan detta tolkas påverka medarbetarnas 

välmående negativt (Karasek & Theorell, 1990). Rimliga krav utifrån de resurser som finns till 

befogenhet främjar medarbetarnas välbefinnande, då det enligt Corin (2016) skapar ett 

arbetsengagemang. Informanterna framstår sig känna sig motarbetade av ledningen, att deras 

åsikter inte togs i beaktning när det togs beslut om förändringar kring deras arbeten. 

Organisationskulturen kan på så sätt tolkas motarbetas, då värderingarna inte gick att efterlevas 

i detta scenario. Enligt Winroth (2018) är det upp till ledningen att se till att det finns en balans 
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mellan krav och resurser för medarbetarnas välmående och utveckling, som i detta fall tycks 

brista. Om man vidare följer Winroths resonemang så skulle man kunna säga Winroth att 

cheferna i detta fall inte bedrev ett uppskattande förhållningssätt (AI), då medarbetarnas 

infallsvinklar och erfarenheter inte togs tillvara på här, på ett hälsofrämjande sätt (ibid.). Enligt 

Alvesson och Svenningsson (2014) är språket inte bara ett medel för att uttrycka sina tankar 

och idéer, utan också något som formar sammanhang. Berättelser inom organisationen formas 

och ges mening till och formar sammanhang som gör dem begripliga. På det sättet både 

uttrycker och formar språket människors meningsskapande och förståelse av verkligheten. 

Individer och grupper skapar berättelser om vilka man är och vad man står för i relation till 

arbetsgruppen och organisationen i dess helhet. Alvesson och Svenningsson (2014) tar upp 

komplexiteten i organisatoriska skeenden, som ger utrymme för olika former av maktutövning, 

både av starka aktörer men även andra, genom att tillexempel sprida rykten eller inta en 

informell ledarposition, som Jespers beskrivning av sin roll. De menar att det är av vikt att 

ledningen försöker förstå berättelsernas betydelse och det meningsskapande som uttrycks 

därigenom, och hur man rent praktiskt kan nyttja språkbruk och berättelser för att leda och 

skapa sammanhang/ramverk. Cirka fyra informella ledare observerades på område B, som 

skulle kunna beskrivas formas av områdeschefens upplevda frånvaro, favorisering och brist på 

delegering och beslutsfattande där det tycks saknas en konsensus om vilken riktning de ska gå. 

Jesper berättar att det finns många som har en mer auktoritär roll än områdeschefen på kontoret, 

som fungerar som informella ledare då de har många starka åsikter, är engagerade och påverkar 

många i gruppen. Jesper och Vera berättar att de tror att känslan av att en ”gnällkultur” växt 

fram kan bero på en missuppfattning om jargongen i deras arbetsgrupp där det ofta förekommer 

öppna och livliga diskussioner, och menar på att detta beror på deras stora engagemang. Detta 

kan delvis bero på att medarbetarna har mycket frihet (egenmakt) kring hur de ska utföra 

arbeten och ett starkt stöd av kollegor som stärker känslan av kontroll, och därför tar de 

automatiskt fler autonoma beslut.  

 

Den informella ledarroll som kvartersvärdarna beskrivs behöva ta på sig kan också tolkas bero 

på områdeschefens undvikande insatser av delegering och prioritering av arbetsuppgifter, 

kopplat till Scheins (2004) slutsats att utan självinsikt eller en engagerad insyn i organisationen 

kommer chefen själv bli styrd av organisationskulturen. Samtidigt kan just denna egenmakt 

som uppmuntras tänkas vara det som engagerar medarbetarna att gemensamt sträva efter att 

utveckla företaget. Enligt Lund (2003) skapar en samstämmighet i kommunikation och 

relationer lojalitet, tillit och lagarbete som i sin tur uppmuntrar nytänkande. På ena området 

som ingick i fältarbetet går mycket tid går åt att diskutera vad medarbetarna tror är lösningen, 

vem som ska göra vad och hur de ska göra. Detta, om man följer Lunds resonemang, kan sägas 

minska utrymmet och möjligheterna för att sträva framåt, utvecklas och skapa en 

samarbetsvillig laganda.  

 

I övrigt tycks informanterna trivas med sitt arbete, Tina berättar att ledningen är lyhörd på 

medarbetarnas behov och åsikter där de får vara delaktiga i beslut och i förändringar. Hon 

berättar att de även får vara delaktiga i beslut kring hur det ska se ut, både strukturellt och 

estetiskt. Det kan utifrån informanternas berättelser förstås att medarbetarna i de flesta fall 

inkluderas i förändringsprocesser och projekt, där de får delta i formningen av visioner och 

målsättningar. Utifrån Landstads m.fl. (2017) slutsats kan tilliten som krävs för att skapa bra 

relationer och en hälsofrämjande organisationskultur sägas skilja sig åt mellan kontoren, där 

ena chefen ses som frånvarande och favoriserande av informanterna, medan den andra chefen 

ses som närvarande och jämnlikbehandlande. Att styras av värderingar verkar det alltså råda 

skilda meningar om, beroende på sammanhang. De framkomna positiva aspekterna är att 

värderingarna utger tydliga ramar för vad som eftersträvas och belönas, de ger en riktning och 

handlingsramar samt skapar en gemenskap. Det till synes negativa är att om ledaren inte 
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uppmärksammar och framför när medarbetarna efterlevs värderingarna, straffar både deras lön 

och engagemang. Chefens roll blir därmed kritisk för att medarbetarna ska hantera kraven, då 

de fungerar som en resurs för att föra berättelser och förslag vidare i hierarkin. Kopplat till 

JDC(S)-modellen, är chefens medlarroll nödvändig och avgörande för medarbetarnas 

välmående och hälsa, där de krävs att de har kontinuerliga dialoger kring arbetet och hälsan 

(Karasek & Theorell, 1990). Utöver chefens ledarskapsstil styrs även medarbetarna av Mimers 

struktur, mål och visioner där det framkommer svårigheter att uppnå kraven som ställts, med 

resurserna som finns till befogande.  

 

5.1.2 Att styras av mål & visioner  

På grund av nya politiska bestämmelser tvingas Mimer nu ha en lönsamhet på 3% och prioritera 

effektivitet och lönsamhet. Detta berättar majoriteten av informanterna har påverkat trivseln 

och välmåendet på arbetsplatsen negativt. Jesper berättar att han upplever att företaget har 

tappat sin ”varma, familjära kulturanda” de kallade ”Mimerfamiljen”. Detta menar han delvis 

beror på uppdelningen av kontoren, som han tror kommer bli bättre nu när hela företaget ska 

slås ihop till ”Navet”, senare i år. Huvudanledningen till att Mimer tappat den familjära känslan 

och att organisationskulturen förändrats berättar Jesper att han känner är på grund av det nya 

vinstkravet kommunen ställt: 

 
Bäst i Sverige är en bra målsättning, men det är lätt att sätta ett mål, men hur vi kommer dit saknar jag 

lite. Verktygen för att bli Sveriges bästa saknas, vi kan inte säga bara att vi ska bli bäst utan vad ska 

jag göra för att bli det? Ska jag stanna kvar hos kunden längre? Då skapar jag mer arbeten som jag 

inte hinner med. Nu är det lite stelare, det är mer ryckigt och mer tänka pengar och såhär. Förut, skulle 

mimer vara ett nollsummespel - plus minus noll. Men nu har det ökat mer och mer för varje år, så nu 

liksom jag tror vi ska göra en vinst på 90 miljoner nästa år med det här nya målet med 3% lönsamhet... 

Befolkningen ökar och nybyggnationer kostar, kommunen måste ha pengar och det rinner ut pengar 

överallt. Jag förstår ju det, men vi tappar vår familjära känsla mycket på grund av det. 

 

Utifrån Schein (1985) kan det tolkas som att kulturen ger medarbetarna en känsla av trygghet, 

av att tillhöra något större än dem själva med sitt stora samhällsengagemang som är en del av 

deras identitet. Mänskliga relationer, både interna och externa kan därmed tolkas straffas av 

strukturen, det nya vinstkravet. I liknande termer beskriver Josef och Niclas dessa problem med 

att vara ett vinstdrivande kommunalt bolag nedan, där samhällsnytta kan bli på bekostnad på 

människors livskvalitet och kvartersvärdarnas tid för service och omtanke. 

 
Jag har lite svårt med våra vinstmål. Att vi som kommunalt bolag ska ha vinstmål på det sättet förstår jag 

inte, men det är politikerna som bestämmer. Allt som kommer in i företaget ska återinvesteras till 

kommunalverksamhet eller hyresgästen tycker jag, som förr. Någonstans måste vi ju nu skära ner på något 

som är bra, och någon blir lidande. Någonstans kanske vi måste stanna och se oss i spegeln, vi kanske inte 

är ett kommunalt bolag utan ett privat bolag, bara att vi är styrda av politikerna. /Josef 

 
Vi har mer vinsttänk nu än när jag började på Mimer, att vi måste betala till ägaren, till Västerås stad. Förr 

gick vi plus minus noll, sen ville staden ha mer pengar och vi ville utvecklas och bli mer professionella. 

Men vi måste underhålla våra människor och deras livskvalitet, inte bara fastigheten. Speciellt i vissa 

stadsdelar behövs extra omtanke och kärlek. /Niclas 

 

Niclas verkar uppleva utifrån citatet ovan en frustration över att inte kunna balansera kraven 

utifrån resurserna och tiden. Kopplat till krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 

1990) kan denna obalans sägas leda till stress och ohälsa. Det påverkar speciellt redan drabbade 

områden menar Niclas, som kan tolkas påverka deras yrkesstolthet då de inte finns lika mycket 

utrymme att engagera sig i samhället och förbättra hyresgästernas livskvalitet. Det kan utifrån 

Alvessons (2015) påstående om vad som skapar en stark organisationskultur kunna sägas att 
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vinstkravet motarbetar/förhindrar medarbetarnas stolthet och lojalitet till företaget, som pekar 

på en svag organisationskultur. Engagemanget hos medarbetarna kan då påverkas och därav 

effektiviteten, utifrån Hansons (2018) argument. Även utifrån Tinas berättelser kan det tolkas 

som att Mimers mål och visioner inte är verklighetstrogna, då det upplevs svårt att ”få så många 

komponenter att klaffa”. Hon berättar att hon själv därför inte styrs av målen på så sätt, då de 

känns ”lite långt borta och svårt att ta på”. Linnea beskriver liknande att målen inte styr deras 

tänkande och handlingar i större utsträckning, då de alltid strävar efter att göra sitt bästa utifrån 

förmåga och hjälps åt när det behövs: 

 
Mimer bryr sig verkligen om sina medarbetare. Vi har inte så hårda krav på oss själva, även om målet är 

att bli bäst i Sverige. Man utgår från sig själv och gör sitt bästa. Vi hjälps åt, det är vår styrka. Vi har tilltro 

att alla gör sitt jobb och ställer upp efter förmåga.  

 

Det kan tolkas finnas skilda meningar kring hur strukturen, mål och visionerna påverkar 

medarbetarnas arbete och roller. Det framkommer att stödet från kollegorna används som en 

viktig resurs för att hantera kraven. Tilltro till gruppens och sin egen förmåga att göra sitt bästa 

kan därmed tolkas vara nödvändigt för att organisationskulturen ska kunna vara 

hälsofrämjande. En solidaritet tycks växa fram från samhällsengagemanget, som kräver att 

medarbetarna har bra sociala förmågor, där de är flexibla och hanterar problem utefter situation. 

I intervjuerna framkommer det att tack vare att ”rätt människa är på rätt plats” på Mimer, 

beskriver de sig kunna hantera kraven och målen och få helheten att fungera. Det förklaras bero 

på att alla medarbetare strävar efter att ”En bra dag börjar hemma” och har samma värderingar 

som företaget. Därför undersöks hur rekryteringsprocessen går till, och vad mer exakt Mimer 

letar efter hos de anställda i nästa avsnitt. 

 

5.2 Rekryteringsprocessen – Emotionell Intelligens 

När informanterna får frågan om vad de upplever är nyckeln till Mimers framgång, svarar 

majoriteten att det beror på rekryteringsprocessen. De förklarar att det är vilka kvalitéer och 

egenskaper HR-avdelningen söker samt hur upplägget är utformat. En nyanställd verkar förstå 

det som att relationer och språket är de komponenter de tittar mest på när de anställde henne på 

Mimer: ”Jag tror mycket handlar om hur du bemöter hyresgäster, hur du pratar är jätteviktigt. 

Sen tror jag såklart det är plus i kanten om du är händig.” I både kvartervärdsyrket och inom 

Felanmälan beskrevs den relationella biten som den dominerande och viktigaste, därför har de 

förståelse för att sociala egenskaper värdesätts högst, då de har med människor att göra 

framförallt. Linnea berättar i intervjun om hur rekryteringsprocessen gått till, där hon minns att 

hon fick göra ett test kallat Thomas. När jag undersöker mer ingående vad det är får jag reda på 

att företag mäter emotionella intelligensbedömningar med hjälp av ett frågeformulär, som 

kallas Thomas utifrån TEIQue8, som bygger på Petrides trait emotional intelligence (egenskaps 

EI) teori som påbörjades 1998. Testet är ämnat att hjälpa HR att förstå medarbetarnas känslor 

och hur väl kandidaterna förstår samt hanterar sina egna och andra människors känslor och hur 

de använder denna kunskap för att hantera relationer. Det beskrivs också hjälpa ledningen att 

använda effektiv kommunikation och finjustera deras förvaltningskunskaper och skapa 

engagemang och lojalitet. Dessa övertygelser beskrivs på hemsidan vara starka förutsägelser 

för ett anmärkningsvärt utbud av beteenden och prestationer, varav många är viktiga på 

arbetsplatsen (jobbprestation, arbetsnöjdhet, arbetsstress, ledarskap, engagemang, lagarbete 

etc.). Men då det är subjektiva uppfattningar blir mätningen relativ, eftersom vi utvecklas 

konstant utav möten och sammanhang som också formar våra verklighetsuppfattningar och gör 

det svårt att mäta människans självkänsla och självförtroende. Vår perception påverkas av 

                                                 
8 TEIQue, ett självuppskattningstest som visar på emotionell intelligens, som Mimer använder sig av i 

rekryteringsprocessen: https://www.thomasinternational.net/en-gb/assessments/assessments-we-offer/teique/  

https://www.thomasinternational.net/en-gb/assessments/assessments-we-offer/teique/
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tidigare förståelse (bias), erfarenheter, mående, sömnbrist, berättelser, språk, hörsel, syn, lukter 

och av sammanhanget, enligt Senge m.fl. (1994). Dessa aspekter menar han blir en 

återkopplingsloop där våra föreställningar påverkar vilken fakta vi väljer ut näst gång, kallat 

slutledningarnas stege (the ladder of inferrence). Med detta i åtanke, vet vi aldrig vilka faktorer 

som påverkar utfallet då allt samspelar med varandra. En mätning av emotionell intelligens kan 

därmed sägas ge en kontextuell och subjektiv uppskattning av människors egen uppfattning av 

sina kognitiva och sociala förmågor. Dessa emotionella, insiktsfulla och sociala förmågorna har 

uttryckts av både medarbetare och ledare vara de viktigaste att besitta, speciellt som 

kvartersvärd då de har daglig direktkontakt med kunder. Enligt Sebastian innebär det att ha en 

känsla för hur och vad som behövs göras och i vilken ordning, samt att kunna distansera sig 

från konflikter och klagomål: 

 
Det är det som är grejen att du måste vara rätt man för det här jobbet. Att kunna dra den gränsen, att 

kunna känna av. Dom rekryterar mer efter hur du kan ta gäster, du är ju hemma hos folk. Det sociala 

är det viktigaste, du kan alltid lära dig att skruva. Jag kan distansera mig från konflikterna och 

klagomålen från hyresgästerna, jag vet att det inte är jag som gör reglerna det är ju många människor 

bakom vissa beslut.  

 

Josef och Niclas pratar om att ”rätt människa har hamnat på rätt plats”, där de som besitter 

samma värderingar som företaget och har en utvecklad social förmåga som gör att de är rätt 

person för jobbet. Då rollen som kvartersvärd är bred och måttligt otydlig, finns ett stort 

utrymme för att handla efter tycke och förmåga, inom värderingsramarna. Därför kan 

emotionell intelligenstest ge HR en uppskattning i vilken mån de ansökande kan hantera 

relationella och kontextuella situationer, och ser till att detta hålls genom att handla inom 

värderingsramarna. Utifrån denna tolkning kan det förstås vara viktigt att skapa både utbildning 

och arenor för egenmakt, där medarbetarna får förtroende och utrymme för självbestämmande 

och inflytande. Josef och Niclas sammanfattar dessa tankar om Mimers goda resultat nedan: 

 
Nyckeln till Mimers framgång tror jag är förtroendet vi får från chefen och har för varandra, att vi ges 

frihet att göra lika men på sitt eget sätt. Vi har samma inställning till jobb och människor, men ändå är vi 

olika och det är okej. Det finns styrka i mångfalden. Vi har ganska bra rutiner för de olika scenarion som 

kan inträffa, men är ändå flexibla. Det är våra styrkor, flexibilitet och individualitet. 

Rekryteringsprocessen sållar bort dom som inte passar in här i grunden. Man scenarion och hur man skulle 

hantera dom och koppla sina värderingar med Mimers, så rätt människa hamnar på rätt plats. /Josef 

 
Personalen, rätt man på rätt plats. De är engagerade, de är med på resan. Man kan ha mål och visioner, 

men det är inte alltid lätt och jag kanske inte håller med om allt vi ska göra, men du har ju fortfarande 

Mimers värderingar i grunden och vi vill egentligen alla samma sak. En bra dag ska börja hemma. Att 

vara sakkunnig är inte det Mimer kollar efter, dom kollar på helheten, speciellt din sociala förmåga. Att 

vara kvartersvärd är inte vem som helst som blir, dom tar personlighet, inställning och värderingar före 

kompetens. /Niclas 

 

”Konflikthantering är nog det vi får jobba mest med som kvartersvärdar”, berättade Sebastian 

under intervjun. I citaten ovan lyfts språkets kraft fram, där även andra medarbetare berättar att 

de uppfattar den sociala kompetensen som den viktigaste att besitta, en känsla för människor 

och deras behov, såväl som sina egna, med andra ord, en emotionell intelligens. Eftersom 

organisationskultur beskrevs generellt som gemensamma värderingar och hur de talar till och 

behandlar varandra på arbetsplatsen (chefer, kollegor och hyresgäster) av medarbetarna, 

hamnar den sociala och relationella dimensionen i fokus. Dock går detta emot HR-direktören 

definition av organisationskultur, som syftar på den praktiska dimensionen, på värdegrundade 

handlingar. Här blir det synligt att ledningen värdesätter vad medarbetarna visar att de gör som 

faller i linje med värderingarna, medan medarbetarna verkar syfta på att de i första hand handlar 

om berättelser, hur de talar med varandra, hur kommunikationskedjan ser ut för att meddela om 
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sina prestationer. Utifrån dessa skilda uppfattningar om vad organisationskultur innebär kan vi 

se att det är ett subjektivt, komplext och flerdimensionellt fenomen. Det uppfattas synnerligen 

att handla om vad man säger och vad man gör, utifrån sina tankar och värdegrunder om vad 

som är rätt och fel. De flesta informanter betonas att mer än hälften av arbetstiden är social och 

resterande praktiska arbeten. Detta tyder på att arbetet är mest relationellt, vilket är den 

kompetensen företaget uppfattas rekrytera efter. Även om det inte står i arbetsbeskrivningen 

uttryckligen enligt informanterna, dominerar emotionella och relationella arbetsuppgifter vilket 

kräver en viss typ av förståelse för sig själv, andra och omgivningen. Därför använder 

förmodligen HR rekryteringsmodellen TEIQue som bygger på en emotionell intelligensteori, 

då detta är en kritisk egenskap i detta yrke. Denna kompetens väger mycket tyngre än att vara 

händig, ”Man kan alltid lära sig, och dom (Mimer) ger oss utbildning i det vi och dom anser att 

vi behöver lära oss”, uttryckte en medarbetare. Emotionell intelligens kan synnerligen utvecklas 

då det är en intern livsprocess att förstå, reflektera, skapa och hantera sina och andras känslor 

enligt Goleman (1995), precis som hantverkarförmågor. Dock kretsar mer än hälften av arbetet 

enligt informanterna kring den sociala biten, där emotionell intelligens är nödvändigt för att 

lösa problem efter situation samt för att kunna hantera människor och ensamheten i samhället.  

 

En bra soldat är inte nödvändigtvis en bra kung. En sakkunnig är inte nödvändigtvis en bra chef. 

Den sociala förmågan har alltid vart den viktigaste att besitta, då vi har med människor som är 

sociala varelser att göra. I linje med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan vi säga att vi 

skapar vår verklighet genom språket; genom berättelser och sociala interaktioner. Mimer tycks 

värdesätta sociala förmågor mer än förmågor som att vara händig då de är medvetna om vikten 

av förmågan att vara i kontakt med sig själv och sina känslor för att bättre kunna hantera andra 

människor, både kunder och kollegor. Kärnan i kvartersvärdarnas och Felanmälans jobb tolkas 

vara just de mänskliga relationerna och både den interna och externa kommunikationen. Det 

krävs alltså att ta eget ansvar för att prioritera i rätt ordning och handskas med uppdrag på 

situationsanpassande sätt, vilket informellt verkar uppmuntra egenmakt. Egenmakt kan ses som 

en kognitiv och emotionell resurs som blir tillgänglig med en hög emotionell intelligens i detta 

fall, som kan kopplas till krav- och resursmodellen (Demerouti et. al, 2001) där de som 

rekryteras kan sägas förväntas kunna hantera kraven utifrån deras personliga resurser. Därför 

analyseras egenmaktens egenskaper och effekter i nästa avsnitt.  

 

5.3 Egenmakt och Medmänsklighet 

När intervjufrågan om vad medarbetarna upplever att företaget värderar för egenskaper hos dem 

ställdes, formulerades en gemensam beskrivning som senare under analysarbetet formade ett 

tema som jag kallade för egenmakt. När mänskliga relationer observerades under fältarbetet 

framkom det här temat i analysen, som en social process. Egenmakt har visats genomsyra alla 

dimensioner i olika grader, där det institutionaliseras i regelverk & riktlinjer, mål & visioner, 

friskvård & hälsoprojekt, teknologi samt inom kulturen. Det Niclas uppskattar mest med sin 

roll som kvartersvärd är det han gör utöver det som står i arbetskontraktet, att minsta lilla gest 

kan hjälpa och uppskattas av hyresgäster, berättar han. Han pratar om medmänskligheten i 

arbetet, hur det sociala får honom att känna att han bidrar till samhället och hjälper människor 

utöver det som står i arbetskontraktet som skapar yrkesstolthet, som kan kopplas till Hansons 

(2018) påstående att tillhörighet och samhällsinsatser ökar engagemanget och därav 

effektiviteten. Josef uttrycker likt Niclas att det viktigaste i arbetet är informellt och socialt, där 

man bygger upp relationer och gör det lilla extra, speciellt till de äldre, ensamma: 

 
Jag skulle säga att det är ungefär 70% socialt arbete utöver själva jobben vi utför. Vi kan göra arbeten 

på allt mellan 5–30 minuter, emellan det blir det mycket fika och prat, speciellt med ensamma 

människor. Det känns som att många gör en Felanmälan bara för att dom vill prata, men när man 
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kommer dit så är problemet löst. Det är oftast äldre. Men jag känner att det är mitt jobb att dem ska 

trivas, så om jag bjuder på 5–10 minuter för att prata ur sig det, är det jag får betalt för. Det står inte i 

arbetsbeskrivningen, men egentligen är det vad det handlar om.  

 

Sebastian uttryckte i samma linje att den viktigaste egenskapen att besitta som kvartersvärd är 

den sociala och empatiska förmågan, att vilja göra det lilla extra utöver det som står i kontraktet: 

 
Det känns inte som att man går till jobbet, för det är kul att gå till jobbet. Det är roligt, man gör nytta 

och påverkar samhället. Det ger energi från hyresgäster som uppskattar småsaker. En sån liten sak 

som att montera två lampor i köket åt en äldre man gör hela hans dag. Det är ingenting som vi ska 

göra, men det är inte jobbigt och tar inte lång tid. Han var ju hur nöjd som helst liksom, det är det som 

gör det kul att jobba. Att lösa folks problem. Blir dom glada så blir vi glada. 

 

Arbetet är väldigt situationsanpassat, beskriver Niclas. ”Vi får lika mycket samtal om grannar 

som sophantering, biltrafik eller barn som spelar fotboll i trapphuset som om läckande kranar.” 

De flesta informanter, både kvartersvärdar och Felanmälan, menar att det gäller att känna sina 

hyresgäster för att kunna prioritera rätt, då människor är så olika och ser på skador och problem 

annorlunda. Många ringer ofta för ”småsaker”, och i de flesta fall när det är någon som sällan 

felanmäler vet medarbetarna att det är ett riktigt problem som rapporteras. Att kunna hantera 

ensamheten och oron i samhället, lyfta fram tysta röster, prioritera och lösa konflikter anses 

vara Mimers främsta mål, och kvartersvärdarnas främsta ansvar. Därför vilar en stor del av 

organisationskulturens utformning kring kvartersvärdarnas vardag och arbetsstruktur. 

Kvartersvärdarna är alltså Mimers grundsten och ansikte utåt. Utifrån Wrzesniewski och Dutton 

(2001) kan det tolkas som att medarbetarna engagerar sig i att skräddarsy sina arbetsuppgifter 

för att säkerställa en viss kontroll över sina jobb, för att skapa en positiv självbild i sitt arbete 

och för att det fyller ett fundamentalt mänskligt behov av att ha sociala relationer. Här kan alltså 

job crafting och egenmakt att hantera problem på sitt eget sätt inom Mimers ramverk tolkas 

vara kärnan i rollen, utifrån Sebastians beskrivning: ”Det är inte detaljstyrning. Vi har vårt 

område, det är upp till oss hur vi vill lösa problem. Vi bollar med varandra och hjälper varandra 

om vi behöver.” Även om inte ”det lilla extra” ingår i arbetsbeskrivningen, antyder Vera att det 

är informellt inbakat i värderingarna och organisationskulturen: 

 
Det är värderingar jag själv har. Omtanke är den viktigaste värderingen vi har, men utan engagemang 

och nytänkande kommer vi inte framåt. Grunden är omtanke och kärlek, det är det som gör att man 

vill göra ”det lilla extra”. Det lilla extra för mig är att jag tar mig tiden att se människor och deras 

behov. Kanske prata lite extra om någon är ensam, om det är någon med tummen mitt i handen ger 

jag förslag vart dem kan vända sig för hjälp. För vi får inte hjälpa med privata ärenden då det första 

kan det falla tillbaka på Mimer om det blir något fel, men det värsta är då att ryktet sprider sig att vi 

gör allt, och då får du ännu mer felanmälningar på saker som inte är Mimers ansvar. Det är vad jag 

kallar att fostra hyresgästerna, för att de inte ska oss för givet genom att förtydliga våra egna roller. 

 

Laura berättar att det blir mycket ”när du ändå är här…” från hyresgästerna när de är ute på 

arbeten. Hon menar att det blir mycket extra arbeten när de befinner sig hos en hyresgäst som 

kommer på att de har fler problem som de inte felanmält, eller om det är ensamma människor 

som felanmäler saker som inte finns bara för att prata några minuter. De intervjuade 

kvartersvärdarna beskriver detta som en informell arbetsuppgift som implicit ingår i 

värderingarna, att visa omtanke, solidaritet och göra det lilla extra. Så när de känner att det är 

något som de snabbt hinner med utan att påverka arbetsagendan så gör de det, berättar hon: 

 
Här uppmuntras det att kunna var en individ, och det är det som är så häftigt med människor som jag 

stöter på i mitt yrke, att alla är individuella. Det är ingen som gör sig till eller försöker. När man 
kommer till olika områden så har folk sitt eget sätt att arbeta på, dom är den dom är, inte för att någon 

säger till att de ska göra på det här sättet. Man får väldigt mycket utrymme för att sätta en personlig 

prägel på arbetet.   
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”Det lilla extra” har visats vara det kvartersvärdar upplever både som det bästa och det 

jobbigaste att hantera med jobbet. Det positiva är att de upplever att de kan bidra till samhället 

och få folk att må bra hemma, att visa medmänsklighet, som Niclas tidigare beskrev det. Här 

blir begreppet job crafting aktuellt, där individen formar egna optimala strategier för att hantera 

kraven utifrån de befintliga förutsättningarna och resurserna genom exempelvis 

vidareutveckling av sociala relationer eller genom att skapa meningsfullhet i arbetet (Dellve & 

Eriksson, 2016). Detta kan ses som ännu en strategi för att balansera krav och resurser, utöver 

copingstrategier (KASAM & EI) och återhämtning. Vera uttrycker dock en missnöjdhet över 

att kvartersvärdarna ger för mycket kundservice, där job crafting anses blir ett problem: 

 
Mimer ger för mycket service ibland, det finns inte så tydliga regler kring våran roll. Men det jobbar 

vi på. Så tillslut äter kunden upp dig, dom vill att du ska hämta upp en strumpa som fastnat i 

tvättmaskinen för att de har ont i ryggen, hämta en hyresgäst hoppborg som blåst över till grannen 

eller schasa bort katter från biltak. Man måste våga säga nej, för att få respekt. Man måste på ett sätt 

fostra sina hyresgäster, för då får vi bättre beskrivningar på felanmälningarna så vi kan få med rätt 

verktyg från början så det slipper bli det här ”nu när du ändå är här…” 

 

Vera beskriver en frustration gällande ryktet Mimer fått där de förväntas av sina hyresgäster att 

göra arbeten som inte ingår i deras arbetsroll. Problemet Vera ser med detta är att de inte har 

någon tydlig arbetsbeskrivning som ger riktlinjer. ”Det finns ingen arbetsbeskrivning, det är för 

brett och dom ändrar den hela tiden. Jag får reda på saker som ingår i mitt arbete hela tiden och 

jag har jobbat här i flera år.” Hon förklarar vidare att trots att det är ett föränderligt samhälle vi 

lever i där kvartersvärden ständigt måste anpassa sig efter, måste medarbetarna få ett tydligare 

direktiv från ledningen vad de förväntas göra och inte, vart gränserna går. PAJA-projektet där 

alla medarbetare får prova på en annan roll inom företaget för en dag, menar Vera och andra 

informanter hjälper helheten att fungera bättre då de får en bättre insikt i vad alla gör och kan 

hjälpa mer: 
 

När man börjar på Mimer får man läsa igenom handboken där står allting hur man ska vara. Men jag 

vet inte om alla gör det. Det som är positivt tycker jag det var andra året jag jobbade på Mimer fick 

jag gå en ettårig utbildning, där man får gå igenom i stort sett alla avdelningar. PAJA-projektet ger 

perspektiv och skapar bättre samarbete. Jag tror att man får en inblick i allas områden. Sen avslutas 

det med en middag då får man diplom. Där har folk skrivit kommentarer om en, det är jätteroligt. Det 

får en att känna sig värdefull att se att man är inkluderad i hela processen. / Linnea 

 

PAJA har hjälpt många att förstå vad andra jobbar med mer ingående. Det ger perspektiv, alla gör så 

mycket jobb man inte har en aning om, och saker och ting förändras ju. Det blir allt mer administration 

och sociala interaktioner, så arbetsuppgifterna blir bredare och bredare. /Tina 

 

Som Linnea nämnde får man, när man böjar arbeta på Mimer, samtidigt gå ett 

introduktionsprogram kring vad Mimer står för och hur de arbetar, varar under några månader 

i sex olika block. Ett av blocken kretsar kring Mimers värderingar, där temat är self-leadership, 

berättar Sebastian som jobbat på Mimer i snart ett år. Detta sades handla om att de skulle lära 

sig hur de kan jobba mer med sig själva, börja tänka kring vad de egentligen har för värderingar 

och hur dessa fungerar. De fick sedan koppla sina personliga värderingar med Mimers. 

Sebastian var entusiastisk till utbildningen då det fått honom att börja reflektera över vem han 

är och vad man står för: ”Det var riktigt intressant och nyttigt för det är ingenting man brukar 

reflektera över, vad man har för värderingar. Då började man tänka, vad har vi förvärderingar 

och komma i kontakt med oss själva?”. När följdfrågor kring self-leadership ställdes och vad 

han upplevde att Mimer ville lära ut vid det tillfället, svarade Sebastian att på grund av 

variationen i arbetet och ansvaret är det en viktig sak att lära sig, som kan kopplas till egenmakt. 

Sebastian säger att det handlar om att se in i sig själv för att se vilken syn man har på världen, 

och att vara öppen för nya perspektiv och lösningar, som kan kopplas till emotionell intelligens. 
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Eller för att citera mig själv, "Enligt min egen erfarenhet och åsikt behövs en inre integritet, där 

vi reflekterar lugnt och möjligtvis omvärderar information utifrån nya insikter. Vi behöver ha 

en dialog med oss själva och varandra” (Rowler, 2019c). Det krävs alltså att ha en vilja att 

utvecklas och styrkan att våga tolka sina tidigare antaganden och värderingar från en ny 

synvinkel, som Mimer verkar uppmuntra genom sina värderingar och utbildningar. De 

informella arbetsuppgifterna tolkas betyda mest och står inte arbetsbeskrivningen, men ingår 

indirekt då detta är precis vad värderingarna engagemang, omtanke, nytänkande innebär. 

Många vill få uppskattning för att de tänker som ”dom ska” enligt organisationens värderingar, 

och de som inte berättar om sina prestationer kommer i skymundan. De som är tysta menar att 

de gör ju bara sitt jobb, att ”det ingår i värderingarna att vara nytänkande och göra det lilla extra 

att visa omtanke och engagemang”. Men det sociala är svårare att möta eftersom det utgår från 

de egna berättelserna om hur man framför något. Därför ligger mycket av organisationskulturen 

i just språket, i berättelsen, orden vi använder hur vi väljer att framställa oss själva. I detta fall 

tolkar jag det som att medarbetarna själva eller kollegor/kunder måste få chansen att bekräfta 

deras prestationer inför någon med legitimitet att påverka deras lön, för att den ska bli rättvis. 

Här blir alltså språkets kraft betydelsefullt.  

 

På olika sätt har det salutogena ledarskapet uppmuntrat egenmakt genom kommunikation och 

regleringar. Egenmakt har också beskrivits tidigare bli problematiskt i förändringsprocesser, 

där medarbetarna beskrev på ett APT-möte att de inte alltid upplevde att informationen kring 

hur de ska utföra arbeten alltid är så tydliga. De debatterade kring upplevelsen av en oro kring 

vem som vill och kan ta över deras arbeten när de inte kan närvara/är sjuka, då de alla har ”unika 

sätt att jobba på och känner sina egna hyresgäster bäst”. Egenmakt kan i den meningen tolkas 

motarbetas aktivt när medarbetarna i slutändan värnar om sitt eget bästa och inte teamets. 

Därför kan företagets värderingar ONE; omtanke, nytänkande och engagemang tänkas riktas 

mot sammanhållning, samarbete och gemenskap i ett försök att motarbeta egenmaktens 

nackdelar. Enligt Kane-Urrabazo (2006) och Alvesson (2015) kännetecknas en stark 

organisationskultur av begripliga, hanterbara och meningsfulla värderingar, mål och visioner 

som ger medarbetarna utrymme att fokusera på sin egen och företagets utveckling. I samma 

linje resonerar Scarlett (2016), Dellve och Eriksson (2016) att organisering och definiering av 

arbetet och vad som förväntas av medarbetarna skapar nödvändiga arenor för återhämtning, 

reflektion och stöd - som vissa informanter verkar uttrycka saknas på Mimer. Därför diskuteras 

chefens avgörande roll för ett hälsofrämjande arbete och för medarbetarnas välmående och 

utveckling i nästa avsnitt. 

 

5.4 Hälsofrämjande ledarskap 

Medarbetarnas energi på APT-mötet som beskrevs ovan, uttrycktes gå till att debattera kring 

strukturer då de upplever att chefens stöd och beslutsfattande brister. Delegering var något alla 

medarbetare på området ansåg att chefen skulle ansvara för, som själv ansåg att det var något 

kollegorna emellan. Enligt den tidigare forskningen är det chefens plikt att klargöra och 

delegera arbetsuppgifter samt föregå med gott exempel så medarbetarna vet vart de ska, hur de 

ska ta sig dit och vad som förväntas av dem, för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap 

(Scarlett, 2016; Kane-Urrabazo, 2006; Eklöf, 2017; Jacobsen, 2013). Detta kan sägas bli en 

paradox i den hälsofrämjande ”ansvarskulturen” (Hanson, 2018), där egenmakt uppmuntras 

samtidigt som det är beroende av chefens resurser, delegering, stöd och feedback. Det krävs 

alltså att man skapar tillit i relationer för att känna samhörighet till gruppen och företaget och 

få ett bättre samspel, som formar ett tydligare sammanhang som i sin tur är beroende av 

ledarskapet. Jämförelsevis, menar Dellve och Eriksson (2016) på att det handlar om att ställa 

frågor snarare än att ge instruktioner, att inte detaljstyra utan se till helheten där medarbetarnas 

kompetenser och erfarenheter tas till vara på, som tillsynes verkar vara en svår balans för den 
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ena områdeschefen att upprätthålla. På ONE-mötet jag fick ta del av i februari nämnde Vd:n att 

även om deras mål är att bli bäst i Sverige, måste de se till sin situation och sammanhanget och 

inse att de inte kan vara bäst överallt. Han berättade att de ska handla inom ramen för vad de 

vet är rätt som han kallade ”tillitsbaserad kompetensstyrning” som jag kopplar till egenmakt, 

där medarbetarna får större handlingsutrymme, eget ansvar och en bättre helhetsinsyn för att 

öka samverkan. Detta kan tolkas vara motsatsen till detaljstyrning, en motreaktion mot New 

Public Management. Fördelen jag ser med detta arbetssätt (utifrån mitt empiriska material) är 

att kunden/medborgarna står i fokus där medarbetarna kan anpassa lösningar efter situation och 

behov (job crafting) och meningsskapande sker individuellt. Problemet jag ser med detta är att 

medarbetarna inte verkar ha en gemensam bild över denna styrfilosofi, hur de ska förhålla sig 

då det inte finns en tydlig arbetsbeskrivning. Jesper beskriver hur han tror problemet med den 

otydliga arbetsbeskrivningen uppkommit då bestämmelser görs utan inkludering av 

medarbetare med insikt i ämnet som orsakar förvirring, misskommunikation och irritation, som 

inte faller i linje med ett hälsofrämjande, uppskattande ledarskap (A) där man syftar till att ta 

vara på de erfarenheter som finns (Rosengren, 2013; Whitney, årtal okänt):  

 
Då vart det ju lite tjurigt också för man har sagt det i dom här alla processerna som vi har, dom 

personerna som processen påverkar ska det sitta representanter från. Det är ju nånting man blivit bättre 

på nu, men i den här processen hade vi en representant för oss som inte har kunskap om vårt jobb. Hur 

kan den personen säga något om vårt jobb utan en insikt? Det är det största problemet, det blir fel när 

dom inte vet hur vi jobbar. Dom vet inte hur mycket vi gör på sidan av, som inte står i kontraktet eller 

alltid pratas om. Som att ta hand om ärenden som dyker upp plötsligt, när en hyresgäst stannar en och 

ber om hjälp, där arbetet kan ta längre tid än man väntat sig exempelvis.  

 

Återigen, verkar ”det lilla extra” upplevas vara något informellt som bara kvartersvärdar vet 

hur det utförs som begränsar dem i deras vardag då deras roll och arbetsuppgifter blir otydliga. 

Detta kan ses som de normer som styr, förgyller och begränsar kvartersvärdarnas arbeten. 

Utifrån Scarletts (2016) resonemang kring hur oklarheter tar mycket energi av oss, kan det 

förstås att medarbetarnas hälsa påverkas negativt i detta avseende, där begränsade resurser och 

copingstrategier i sin tur minskar känslan av kontroll och sammanhang och ökar känslan av 

stress (Antonovsky, 2005). Jesper berättar vidare att han upplever att många utbildningar de får 

inom företaget inte går att applicera i verkligheten, då de som håller kurserna inte vet hur deras 

vardag och samhället egentligen ser ut eller hur det kan hanteras då det förändras hela tiden, 

yrket, människor och samhället. Han tar upp att ”Det inte finns ett facit kring hur man ska göra”, 

och att ”Ibland känns det som att dom som skapat utbildningen har inte vart med om det själva. 

Man kan träffa dom, och se att de läst sig till det, men det är inte verkligheten alltid”.  

 

I samma linje uttrycker Vera en frustration över att de inte får vara med i beslut som rör dem 

själva, där deras kompetenser och kunskaper inte tas tillvara på som de hade kunnat som 

påverkar deras arbete negativt. Hon ger exemplet på ett möte med en ny vitvaruleverantör 

Electrolux, som innebär nya arbetssätt och processer. Syftet är att kvartersvärdarna ska få 

mindre att hålla koll på, där Felanmälan ska i första hand ta hand om avtalen. Dock är det 

kvartersvärden som avgör i slutändan, då det finns undantag: ”Var smarta där, det är ändå upp 

till er. Använd sunt förnuft, allt är inte svart eller vitt”, sa chefen från Electrolux titt som tätt. 

De flesta kvartersvärdar deltar i diskussionen där det råder mycket förvirring, och många är 

negativt inställda till förändringen då de blir mycket fram och tillbaka utan tydliga riktlinjer. 

De bestämmer sig till slut för att ge det en chans och ska revidera om en månad då de vet att 

detta nya system kommer gynna dem i längden, om det fungerar: 

 
Vitvaruavtalet är kaos. För de frågade inte oss från början hur de skulle fungera i praktiken, och nu 

har dom insett de vi redan visste, att det blir superdyrt och allt blir utdraget. För de vet inte hur det ser 

ut i verkligheten, det finns så många ingående faktorer i dessa processer. Nu när Felanmälan får ärendet 
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först blir det fel för de vet inte hur det ser ut på golvet, så allt förskjuts i tiden. NKI (nöjdkundindex) 

påverkas garanterat av detta. Felanmälan har ingen koll, så entreprenörerna får inte med sig rätt saker 

från början till kunden. Jag tycker det är konstigt att andra avdelningar har åsikter om vad de vill att 

en kvartersvärd ska göra, och saker bestäms utan att ta reda på verkligheten och arbetsbelastningen ser 

ut. Men det jobbar vi också på. Det konstiga är att ingen frågar oss som har mest kunskap om hur vårt 

klientel mår och hur de fungerar. Varför tar man inte del av den kunskap som finns undrar jag? 

 

Enligt denna uppfattning driver inte coacherna Mimer hyr in eller ena områdeschefen ett 

styrkebaserat, uppskattande ledarskap, då de gav medarbetarna instruktioner snarare än ställde 

dem frågor, och ta vara på kunskapen (Whitney, årtal okänt; Dellve & Eriksson, 2016). I ett 

sådant fall hade medarbetarnas existerande resurser och förmågor tagits till vara på, där de får 

bidra med sina unika infallsvinklar och åsikter och koppla det bättre med verkligheten, hur de 

kan användas och uttryckas (Rosengren, 2013; Hanson, 2018). Medarbetarna beskriver dock 

att de uppfattar organisationskulturen som mestadels positiv, där de känner att de kan vara sig 

själva, att alla är välkomna och de hjälps åt när det uppstår hinder. När medarbetarna på det 

andra området får frågan om hur uppfattar sin arbetsplats svarar en medarbetare: 

 
Även om vi har högt i tak här och är väldigt frispråkiga så ger vi beröm när det behövs om någon 

förtjänar det. Vi stöttar varandra, men vi alla är ganska självgående. Vi hjälper varandra såklart, så bra 

att chefen aldrig behöver delegera eller lägga sig i. Chefen har alltid öppen dörr, så det är en skön 

öppen stämning liksom. 

 

Här berättar medarbetarna på område A hur chefen gärna berättar för andra om deras 

prestationer, speciellt till HR avdelningen, som får dem att känna sig uppskattade. Som nämnts 

tidigare, är medarbetarna beroende av framgångsberättelser kring deras prestationer utefter 

värderingarna för att få rättvis belöning. Detta är något som den andra områdeschefen tycks 

sakna, även att ge feedback och anordna gemensamma aktiviteter för att skapa en bättre 

sammanhållning, vilket en medarbetare berättar sig uppleva blir tydligt i deras arbetsgrupp: 

 
Jag kan prata med vår områdeschef. Hen lyssnar på mina idéer och förslag, men saknar omtanke för 

sin personal. Chefen är jätteduktig på att hjälpa en med det man frågar om eller få igenom idéer. Vi 

ges stort ansvar. Men jag saknar att hitta på roliga saker utanför arbetet med arbetsgruppen. Vi har 

föreslagit det så många gånger, då delegerar chefen det till en annan kollega på en gång. Chefen håller 

inte ihop alla, och kommer inte heller fram och sätter en hand på axeln och säger fan va bra jobbat. 

Det finns inte. Feedbacken saknas. Chefen erkänner att hen är dålig, och har gått så mycket kurser för 

det här. Men så någon gång man kanske måste bestämma sig att jag vill bli så [...] Utbildningar hjälper 

inte alltid, ibland måste man tänka på att utveckla sig själv. 

 

Medarbetarna på detta område upplever att chefen inte bryr sig tillräckligt om gruppandan och 

sammanhållningen, då ”De här mjuka delarna saknar chefen”. Medarbetarna har under många 

år tagit upp detta, och chefen har fått gått många utbildningar utan förbättring, eller visat 

intresse för att utvecklas. En annan medarbetare ger en intressant infallsvinkel på detta: 

 
Chefen har svårigheter att ge feedback och visa omtanke. Men att detta kan bero på att det är normen 

att göra det lilla extra och ställa upp för varandra, vilket också gör det problematiskt att lyfta upp allt 

då detta måste komma från personen själv. 

 

Att behöva berätta om sina framsteg och prestationer för att få feedback och en rättvis lön är 

något som de flesta informanter berättar att de upplever som ”jobbigt och stressigt”. Linnea 

berättar om hur en kollega nominerats och vunnit pris nyligen för kulturengagemang, där hon 

upplever att det kan vara jobbigt att behöva berätta om allt man gör och anmäla sig själv till 

sådana saker för att få rättvis bekräftelse och belöning. Hon menar att den som hörs och syns 

mest får mest belöning, både feedback, image och lön, vilket blir favorisering av dem som lever 
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värderingarna mest och berättar om det, inte efter dem som gör det lilla extra i vardagen som 

inte alltid syns. Så även om de strävar efter mångfald i arbetsstyrkan på Mimer, blir det orättvis 

behandling då de som inte tar åt sig på det sättet kommer i skymundan och kanske inte får den 

belöning dem förtjänar.  

 

Chefen berättar på ett APT möte att någon måste jobba med prioriteringarna så man lättare kan 

se vad andra behöver hjälp med och samarbeta. Dock tar han tar inte på sig denna uppgift själv, 

som är ett av klagomålen från medarbetarna. Att han inte delegerar i gruppen, där de själva får 

diskutera och bli oense ofta på grund av det som också drar energi och minskar motivationen. 

Det är upp till en själv att be om hjälp och lösa saker inom gruppen menar chefen då han inte 

vill ”peka med hela handen”, och fortsätter att han vill minska tiden på morgonmötena till 

endast de som behöver hjälp. En kvartersvärd menar att det är fel då man behöver uppdatera 

varandra och kunna diskutera, ”Det är den enda gången vi är tillsammans, speciellt efter flytten, 

som vi skapar gruppandan. Vi har ingen annan tid. Vi skrattar och vi skapar sammanhållning, 

kravet på effektivitet rövar bort det. Vi har ju nytta av varandra.” En annan kvartersvärd säger 

då ”Vissa frågor tas inte på allvar. Det har tagit 1 år för gruppen att lösa en parkeringsfråga 

sinsemellan. Där bör chefen gå in med en lösning och peka med hela handen.” Många håller 

med om att chefen måste engagera sig och agera mer gällande sådana problem, speciellt då 

detta har lett till sjuknärvaro där kollegorna inte litar på att någon annan ställer upp och tar deras 

arbetsuppgifter, berättar en kvartersvärd. Några av informanterna uttrycker sympati för chefers 

olikheter och att det är bra med mångfald i personalstyrkan, att rätt människa upplevs vara rätt 

plats, då man kan vara bra på en sak men inte en annan, som beskrivs av en informant nedan: 

 
Jag frågade en annan chef hur ofta han var på kontoret, för vår chef är borta jämt. Vissa gånger kan 

det gå tre veckor och vi ser honom i tjugo minuter för han är på möten. Då berättar den andra chefen 

för mig att min chef är mer noggrann och vill att allt ska bli så bra som möjligt, medan han själv kan 

slänga ihop något på tio minuter och tänka att det fungerar ändå. Det är ju skillnaden, att hinna med 

eller inte hinna med, och det vår chef gör blir alltid riktigt bra kvalitet. Så där är han ju jättebra, men 

sen saknar han andra aspekter. Vissa chefer har det ena men inte det andra, så är det. Vi är olika.  

 

Dock argumenteras ledarens främsta egenskap på både APT-möten, i intervjuer och i tidigare 

forskning (Kane-Urrabazzo, 2006; Tsai, 2011) vara just att få ihop gruppen, stärka 

teamkommunikationen och kunna delegera ansvar och uppgifter när det behövs, en egenskap 

som en områdeschef tycks saknas. Sammanfattningsvis, tycks Mimers medarbetare ha 

förståelse för att alla är olika och bidrar på sitt sätt med olika förmågor och kunskaper, som 

sammansvetsar gruppen mer då de ofta tar hjälp av varandra när de uppkommer hinder. 

Lagandan är något som tolkas värderas högst av informanterna, speciellt i chefens delegerande 

frånvaro, där lojaliteten till sin närmsta arbetsgrupp samt upplevelsen av ”vi” och ”dom” kan 

tolkas bidra till att subkulturer formas, gällande beskrivningen av förståelsen av 

organisationskulturens dimensioner. Dock är detta något som kan skada 

gruppsammanhållningen där ett par informanter beskriver sig ta en informell ledarroll som i 

många fall påverkar deras relationer med kollegorna negativt.  

 

Det verkar tyckas vara viktigt att ha en chef som ser, uppmuntrar och berättar om medarbetarnas 

prestationer, dels för att hålla samman gruppen men även för att medarbetarna ska få belöning 

för sin ansträngning. För att bedriva ett etiskt, hälsofrämjande ledarskap måste man reflektera 

över och leva sina/Mimers värderingar (Philipson, 2004). Både som chef och medarbetare anses 

det vara centralt att besitta emotionellt intelligenta kunskaper då deras arbeten är 

relationsinriktade och kontextbundna, egenskaper som Mimer rekryterar efter. Därför kan 

egenmakt ses som kärnan i de anställdas roller, då det inte finns ett manus för hur de ska göra 

utan uppmuntras använda sitt ”sunda förnuft” för att hantera uppkomna problem.  
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6. Diskussion  

”Kulturen sitter inte i väggarna, den sitter ju i människorna”, sa HR-direktören under en intervju 

i pilotstudien. I kombination med denna studies resultat kan vi titta tillbaka på dess titel och se 

de motsättningar som verkar finnas i hur organisationskultur uppfattas av olika positioner i en 

organisation. Citatet visar på att chefen ser på kultur som något statiskt och essensialistiskt, 

någonting som finns inuti människan. Även hennes resonemang om att ”man ändrar inte sina 

värderingar, det är inget vi kan påverka”, visar på denna statiska syn på 

människan/medarbetaren som märks i Mimers rekryteringsprocess, där Mimer verkar anställa 

personer med de personliga värderingar som stämmer överens med de värderingar som 

förmedlas inom företaget. Forskning (Alvesson & Willmott, 2002) har visat på att det 

underlättar att rekrytera människor som har samma personliga värderingar som företaget, för 

att medarbetare ska känna meningsfullhet och engagemang. Denna samstämmighet menar 

forskare bidrar till en känsla av identifikation och tillhörighet. HR-direktörens beskrivning av 

värderingar som något statiskt inom organisationskulturen kan tolkas som en essensialistisk syn 

på sina medarbetare, där de kommer som färdiga paket, varje medarbetare fungerar som en 

pusselbit som ska passa in i företagsidentiteten. Även om man har en stark målbild för hur 

företaget ska utvecklas, så kan man dra nytta av att ifrågasätta den målbilden/visionen. Jag 

tolkar det som att HR-direktören förmedlar en mer mekanisk än en organisk syn på människan, 

just genom de omedvetna processerna, i mitt exempel här illustrerad genom 

språkanvändningen. Kulturen finns inte inuti oss, den skapas mellan oss och miljön, i sociala 

relationer och symboler (Hofstede, 1980; Schein, 1990; Alvesson, 2015). Kulturen sitter alltså 

”i väggarna” (symboler), men också ”i luften” (mellan människor). Citatet som användes för 

denna studies titel, adresserar också rumsdimensionen, där kulturen visserligen sitter i väggarna 

i form av symboler, hur rummen är utformade och hur man rör sig i rummen, men framförallt 

sitter kulturen i människors förmåga till egenmakt, innovativitet, delaktighet, samarbete och 

stolthet. Kulturen uttrycks i denna mening i symboler som skapats av människorna genom olika 

kreativa beslutsprocesser, den finns i människors rörelser mellan fysiska utrymmen, men 

framför allt produceras och förändras kulturen i och genom sociala sammanhang. 

Studiens syfte var att undersöka vilka kopplingar som kan finnas mellan en (stark eller svag) 

organisationskultur och en hälsofrämjande målbild i organisationen. Jag har valt att inte 

presentera dessa viktiga begrepp som kommit fram från det empiriska materialet kategoriskt, 

då denna studie är för liten. Därför presenteras dessa i denna berättande form, vilket i sin tur 

följer den etnografiska designen för hur man presenterar sina resultat. Den mer generella 

vetenskapliga frågeställningen adresserar olika forskningsområden, och för att undersöka den 

här frågeställningen måste man ta ner det på en etnografisk nivå. Detta studerades genom att 

fokusera på vad, vilka förhållningssätt, handlingar och innebörder som skapar en (stark eller 

svag) hälsofrämjande organisationskultur, hur man får sina medarbetare att må bra samt hur 

ledarrollernas inverkan av implementeringen av detta uppfattas. För att besvara syftet användes 

frågeställningen kring hur organisationskulturens dimensioner och dess innebörder förstås och 

synliggörs i förhållande till hälsofrämjande ledarskap av de anställda på Mimer. Därmed 

analyserades hur ledarskapet influerar och arbetar med organisationskulturen. Resultatet visar 

att det finns en tydlig gemensam uppfattning bland medarbetarna om vad Mimers 

organisationskultur innebär och hur den uttrycks, som de har både positiva och negativa åsikter 

om. Enligt dem är det en bra atmosfär på arbetet där de stöttar varandra, där alla kan vara sig 

själva och bidra på sitt sätt. De uttrycker att de känner en stolthet till att bidra till samhället, 

och har tillförlitlighet och lojalitet gentemot företaget. Detta beror delvis på att de får mycket 

utrymme för egenmakt och att personifiera arbetsuppgifterna (job crafting) som gör dem 

meningsfulla, och delvis på att deras personliga värderingar överensstämmer med företagets. 
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Till viss del beror detta förhållande på investeringarna (hälsa och utbildningar) som Mimer 

erbjuder medarbetarna, vilket gör att de vill ge tillbaka och engagera sig mer. Det finns alltså 

tendenser som tyder på att organisationskulturen kan ses som stark i förhållande till 

hälsofrämjande ledarskap och målbild.  Trots dessa positiva aspekter, beskriver medarbetarna 

att det finns en förvirring kring deras arbetsroller visualiserad bland annat i att de inte alltid får 

delta i beslut som rör deras arbeten. Medarbetarna beskriver även bristfälliga, nödvändiga, 

relationella egenskaper hos en av områdescheferna som i sin tur kan orsaka konflikter, både 

mellan chefen och kollegor och sammarbetsparterns. När områdeschefen inkluderar 

medarbetarna i beslutsfattande som rör deras arbetssituation upplevs det medföra en begriplig 

och hanterbar gemensam förståelse för hur de ska tänka och agera på arbetsplatsen, som en av 

cheferna verkar misslyckas med. De uttrycker även missnöje över lönsamhetskravet från 

kommunen, som påverkar både kvantiteten och kvalitén i deras relationer med hyresgästerna 

negativt. Studiens resultat lyfter även att storleken på områdena påverkar organisationskulturen: 

ju mindre grupp desto bättre sammanhållning, menar medarbetarna. Det kan även urskiljas 

finnas subkulturer i den meningen att informanterna upplever en känsla av ”vi” och ”dom” 

gällande de olika befattningarnas klädkoder som exemplet med ONE-mötet illustrerade, en 

informell uppdelning som tycks bero på den hierarkiska strukturen. Det verkar finnas en 

uppfattning om att klädkoden bidrar till gemenskap och stolthet. De olika klädkoderna gör 

däremot att kvartersvärdarna uppfattar det som att de har olika nivåer och värden i företaget. 

Exemplet tyder på att det finns nånting i de relationella processerna som får medarbetarna att 

välja den handlingsstrategin. Utifrån informanternas beskrivning råder det alltså inte en enhetlig 

bild av organisationskulturen på Mimer. I denna beskrivning kan olika befattningar tolkas 

efterleva värderingarna omtanke, nytänkande och engagemang i olika grader, exempelvis 

genom att inte visa omtanke genom gemensamma klädkoder, vilket kan tolkas skapa 

subkulturer inom Mimer.  

Den slutsatsen jag kan dra huruvida Mimer har en stark organisationskultur är att det är på det 

sättet ONE värderingarna har beskrivits sätta ramarna för hur medarbetarna ska tänka och 

handla, där de gemensamt strävar efter att leva och uppnå dessa, som enligt Philipson (2004) 

skapar en plattform för beslutsfattande. De tydliga och levande värderingarna kan tolkas ge 

medarbetarna bra förutsättningar för att kunna begripa, hantera och därmed värdera sitt arbete 

och sin roll som meningsfull (Antonovsky, 1985). KASAM och medarbetarnas välmående kan 

därmed kunna sägas öka genom Mimers starka och tydliga värderingar, mål och visioner. 

Däremot visar mitt empiriska material på att det även finns en motsatt bild, alltså att det finns 

en subkultur vilket skulle tyda på en fragmentering av organisationskulturen. Detta skulle kunna 

tolkas som att organisationskulturen inte kan beskrivas som stark. Å andra sidan, i och med att 

studiens deltagare lyfter fram en förändringsvilja, yrkesstolthet och andra generellt positiva 

drivkrafter för en stark organisationskultur, så kan vi säga att processuellt är 

organisationskulturen stark. Däremot vad det gäller sociala relationer, internkommunikationen 

och den nuvarande strukturen så kan man dra slutsatsen att organisationskulturen är 

fragmenterad. I och med att många av Mimers visioner och strategier inte verkar vara utformade 

med alla systemnivåer i åtanke och om man applicerar Winroths (2018) argument i det 

sammanhanget, kan Mimer inte påstås ha en genomsyrande, hälsofrämjande 

organisationskultur.  

Resultatet av denna studie lyfter fram att det finns vissa delar i ledarskapet som signalerar till 

medarbetarna vad som anses vara viktigt och detta blir då ett sätt för ledarna att påverka 

organisationskulturen. Exempel på detta kan vara att belöna, sprida framgångsberättelser om 

sina medarbetare, ge feedback och anordna aktiviteter. Det märks tydligt att den ena chefen 

kritiseras hårt av sina medarbetare för att inte anordna roliga aktiviteter, där medarbetarna 

beskriver att detta påverkar gruppsammanhållningen negativt. Anordning av aktiviteter blir 
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alltså ett sätt för ledningen att influera och arbeta med organisationskulturen. Ett annat verktyg 

för att arbeta med kulturen är Mimers värdegrunder, där ledarens handlanden reflekterar 

önskvärda beteenden hos medarbetarna. Resultatet visar på att chefen på område B inte 

efterlever värderingarna i den meningen att visa omtanke (feedback), nytänkande (utveckla sig 

själv) eller engagemang (delegering). Mimers värderingar styr även medarbetarnas belöning, 

där lönesättningen sätts efter i vilken grad medarbetarna efterlevt värderingarna. Därför kan 

värderingarna (och policys) sägas implementeras i det vardagliga arbetet och genomsyrar hela 

organisationen. Just nu sker dock många omorganisationer på Mimer som bidrar till en känsla 

av instabilitet där medarbetarnas roller verkar upplevas som diffusa. Den kommande flytten 

kan här ses som ett försök att sammansvetsa alla områden så de lättare kan efterleva ONE 

värderingarna, därigenom skulle interkommunikationen kunna förbättras och möteskulturen 

omdefinieras så att alla inblandade parter lättare kan delta i förändringar, vilket diskuteras i 

nästa, avslutande avsnitt. 

I analysen av materialet kom det fram att anledningen till den stora sammanslagningen av 

kontoren till hösten (2019) är för att stärka internkommunikationen och samarbetet med två av 

Mimers stora samarbetspartners. Genom att medarbetare ska vara tillsammans under samma 

tak är det tänkt att information och framgångsberättelser lättare kan höras och spridas, vilket 

kan kopplas till KASAM i syfte att öka känslan av sammanhang (Antonovsky, 1985) och för 

att i sin tur stärka organisationskulturen. Som tidigare påpekats har organisationens 

uppdelningsstruktur en inverkan på organisationskulturen. Organisationens storlek beskrivs 

påverka sammanhållningen där det höga medarbetarantalet gör att familjelagandan förloras. För 

att stärka gemenskapen och sammanhållningen har Mimer därför valt att slå ihop alla områden 

till ett, som kallas ”Navet”. Det är inte troligt att man därigenom helt undviker att subkulturer 

eller smågrupper bildas, men betoningen på att stärka gemenskapen kan då åtminstone skapa 

en gemensam utgångspunkt. Eftersom många av informanterna uttrycker att flytten står i linje 

med organisationens värderingar, vardagsliv och praktiker kan förändringen säga någonting om 

organisationskulturen på företaget. I analysen visades majoriteten av medarbetarna på Mimer 

var positiva till den kommande flytten i och med att de hoppas att det kommer stärka 

organisationskulturen, gemenskapen, samarbeten, kommunikationen och öka möjligheterna för 

deltagande. Förändringen kan alltså tolkas motiveras att stärka Mimers organisationskultur, där 

de strävar efter att bli ”Mimerfamiljen” igen, som Jesper beskrev det i mitt material. Till 

skillnad från språkbruket och de uttrycken som används av HR-direktören, vilka kommunicerar 

en statisk och essensialistisk syn på människor så visar, bland annat, dessa idéer och 

uppfattningar hos medarbetarna på en dynamisk och organisk bild av deras organisationskultur. 

Detta skulle vara intressant att undersöka vidare efter flytten, för att se hur uppfattningar kring 

organisationskulturen fungerar och uttrycks då.  

I denna studie har vikten av en deltagande organisationskultur uppmärksammats av 

medarbetarna på Mimer, då de vill vara med och påverka sin arbetssituation. Majoriteten av 

informanterna uttrycker att de känner sig sedda och hörda. Genom relationsorienterade 

beteenden siktar Mimer att skapa en hälsofrämjande organisationskultur, vilket även lyfts fram 

i Landstad och kollegornas (2017) studie. Utifrån min studies resultat kan det tolkas som att det 

är viktigt att även ledare är delaktiga i sina anställdas arbete och välmående. Speciellt i det 

avseendet att cheferna sprider framgångsberättelser om sin arbetsgrupps prestationer, delvis så 

medarbetarna kan få en rättvis lön. Resultatet pekar även på vikten av chefens engagemang och 

intresse för hur medarbetares arbetsprocesser går till, där alla kan bidra med sina erfarenheter 

och ”vattna där det gror”, vilket kan kopplas till AI (Rosengren, 2013). Genom dessa 

interaktioner blir det lättare att skapa en ömsesidig förståelse för att arbeta mot gemensamma 

mål. Resonemanget kring att ledare bör vara delaktiga understryks i flera studier (Lund, 2003; 

Hanson, 2018; Eklöf, 2017; Tjulin, 2010), då ledares delaktighet i medarbetarnas arbetsvardag 
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anses vara nödvändigt för att företaget och de anställda ska må bra och nå framgång. Forskarna 

argumenterar att cheferna måste utvecklas så de själva kan se till att det skapas tid och rum för 

deltagande, vilket i sin tur skapar en innovativ och konkurrenskraftig organisationskultur.  

 

Med utgångspunkt i studiens resultat kan man dra slutsatsen att företag bör lägga fokus på att 

implementera sina värderingar och policys för att skapa en samstämmig organisationskultur. 

Delvis för att ledaren och medarbetarna kan då bättre hantera och förhindra interna konflikter 

genom att förstå och samtycka med organisationens kärnvärden (Tsai, 2011), men även för att 

göra vardagen mer sammanhängande (Alvesson, 2002). En stark organisationskultur kan sägas 

kännetecknas av tydliga värderingar, mål och visioner som gör att medarbetarna kan fokusera 

på sin egen och företagets utveckling och framtid (Kane-Urrabazo; 2006). Detta gör att 

medarbetarna känner en mening med sitt arbete och en yrkesstolthet, som är tendenser vilka 

leder till en stark organisationskultur (Alvesson, 2015). I Chandra med kollegornas studie 

(2016) argumenterar forskarna att för att skapa en hälsofrämjande organisationskultur behövs 

bland annat empowerment, som påverkas av graden av samhällsengagemang, där ett lokalt 

kollektivt ansvar och tillhörighet gör att människor mår bättre vilket ökar deras självrespekt. 

Även Eriksson (2015) menar att empowerment ökar känslan av sammanhang, något som även 

poängterats i denna studies resultat. Resultatet visar på att en av områdescheferna tycktes brista 

i sitt relationsinriktade ledarskap, å andra sidan kan medarbetarna själva förväntas berätta om 

sina prestationer och framgångar, vilket uppmuntras informellt genom värderingarna och 

rekryteringen efter människor som besitter de emotionella och sociala egenskaper som krävs 

för att hantera kraven. Med andra ord kan det sägas att ansvaret läggs på personalen där 

egenmakt/självstyrning är grundläggande. Informanterna tycks vara medvetna om vad som 

förväntas av dem för att få en rättvis belöning, men uttrycker problem med denna strukturella 

process då det kan upplevas påverka relationer där ingen vill stå i rampljuset, då de ständigt 

uppmuntras att vara ONE. På grund av organisationens värderingar och fokus på egenmakt kan 

medarbetarna sägas bli mer beroende av varandras feedback och stöd som formar en stark 

gruppsamhörighet och lojalitet. Utifrån karaktärsdragen som anses utgöra en stark 

organisationskultur, kan det sägas finnas en stark organisationskultur på alla Mimers områden 

som studerades på olika sätt, som tycks fungera just för denna organisation. Denna 

organisationskultur skapas av både interna och externa krafter, ett fundamentalt behov av att 

tillhöra och en förväntan att kunna ta ett stort ansvar både för sig själv (belöning), sina kollegor 

(stöd och samarbete), sitt arbete (prioritering, dra gränser) och samhället (miljö, ensamhet, 

trygghet), som beskrivs både i ett positivt och negativt ljus. 

 

6.1 Slutsats och metoddiskussion 

Baserat på studiens resultat dras slutsatsen att informanterna upplever att det finns subkulturer 

inom företaget, som pekar mot att det inte råder samstämmiga uppfattningar om 

organisationskulturen. Mina resultat visar att organisationskulturer är i ständig förändring som 

influeras av olika interna och externa faktorer och aktörer, vilket gör det svårt att hålla en 

konsensus kring den inre uppfattningen om organisationskulturen. Vi påverkas ständigt av 

kontexten vi ingår i, vår miljö och våra känslor som i samspel med andra skapar 

meningsprocesser, vilket speglas i det socialkonstruktionistiska perspektivet att se på kultur 

(Berger & Luckmann, 1966). Kulturen kan därmed sägas fylla vårt mänskliga behov av att ge 

mening. Ur ett funktionalistiskt synsätt kan kulturen sägas fylla vårt mänskliga behov av att 

tillhöra något större än oss själva, gemenskap och delaktighet (Schein, 1985). Våra 

uppfattningar och livsvärldar påverkas ständigt av faktorer som exempelvis samhällsfrågor, 

nyanställda, ledare, trender inom arbetsmarknaden eller konkurrenter, som påverkar de olika 

dimensionerna inom organisationskulturen från olika möjliga håll. Därför blir det viktigt för 

ledningen att utveckla sin emotionella intelligens och föra öppna, kontinuerliga dialoger kring 
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värderingar och förhållningssätt för att få en stark, hälsofrämjande organisationskultur (Bang, 

1999; Eklöf, 2017; Hanson, 2018; Jacobsen, 2013; Kane-Urrabazo, 2006; Landstad et. al., 

2017; Scarlett, 2016; Schein, 2004). Eller, som Sokrates kända citat, behöver ledningen ”know 

thyself”, där man lättare förstår andra genom att känna sig själv. Ledarskapets fokus på motion 

(hälsa) och relation (feedback, stöd, utveckling) kan utifrån studiens resultat kunna sägas vara 

nyckeln till en effektiv, hälsosam organisation. Men då egenmakt uppmuntras på Mimer, 

samtidigt som det är beroende av chefens resurser, delegering, stöd och feedback blir det en 

paradox i den hälsofrämjande ”ansvarskulturen” (Hanson, 2018). Tillit och samhörighet i sin 

arbetsgrupp blir då nödvändiga element för medarbetarna på Mimer att skapa en någorlunda 

stabilitet och sammanhang i sin arbetsvardag. 

 

Med hjälp av den etnografiska forskningsmetoden kunde både en beskrivning av kontexten 

"thick description" (Geertz, 1973) fås fram, men också en djupare förståelse av 

organisationskulturens olika dimensioner. Genom användning av observationsschemat som 

datainsamlingsverktyg kunde jag både behålla mitt fokus under de deltagande observationerna 

och därmed upptäcka beteendemönster som fick betydelse för mina slutsatser, exempelvis 

klädkoder och placeringar i rummet på ONE-mötet. Den andra delen av att genomföra ett 

etnografiskt fältarbete består av att delta i deltagarnas vardag och prata med dem i den kontexten 

de befinner sig i. Verktyget för datainsamling under intervjuerna var den tematiska 

intervjuguiden som baserades på KASAM teorin från det salutogena perspektivet (Antonovsky, 

1985) och olika organisationssociologiska dimensioner som visades vara centrala inom 

organisationskultur (Abrahamsson & Andersen, 2005; Schein, 1990; Alvesson, 2015; Hofstede, 

1980; Eriksson-Zetterquist et al., 2015). De teman som valdes hjälpte mig navigera i 

insamlandet av empirin, men fungerade inte som ramar utan som guidning. Då denna typ av 

öppna, dynamiska och subjektiva forskningsmetod är svår att replikera, har intervjuguiden och 

observationsschemat formulerats och infogats så utförligt och autentiskt som möjligt. Detta är 

även en anledning varför jag berättat i avsnittet ”Sökningsmetod” kring hur jag gått tillväga för 

att samla min kunskap som studien baseras på, så andra forskare har möjligheten att testa eller 

bygga vidare på denna studie, så gott det går. Här blir forskningsmetodens styrka även en 

nackdel, där forskaren är sitt egna verktyg, och kan därför aldrig bli helt objektiv. Genom mitt 

reflexiva och öppna förhållningssätt till studien ökar analysens transparens. Det jag kunde 

uppleva var svårt att hantera med etnografi som metod, var min oro över att missa en intressant 

aspekt för att man fokuserar på en annan. Det var viktigt att hela tiden reflektera över vad jag 

kunde ha förbisett och se det från olika perspektiv. Jag kunde även uppleva att när jag 

antecknade på ett APT-möte så kan det ha påverkat hur medarbetarna såg på min roll som 

forskare. Där kan de ha upplevt sig övervakade och att jag sedan skulle döma deras handlingar 

i intervjuerna. Därför var jag noga att ständigt försöka bevisa min motsatta strävan, exempelvis 

genom att vara med i deras vardag först och ha mer naturliga, informella samtal.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Utifrån studiens resultat kan det vara intressant att forska vidare kring dessa upplevda 

subkulturer och jämföra på vilka områden kulturer på de olika områdeskontoren inom Mimer 

är lika, samt hur de skiljer sig åt. Då organisationskulturer är komplexa och dynamiska fenomen 

kan säkerligen fler aspekter och dimensioner upptäckas med vidare studier. Utifrån den 

vetenskapliga frågeställningen om vilka kopplingar som kan finnas mellan en (stark eller svag) 

organisationskultur och en hälsofrämjande målbild i organisationen, har denna studie analyserat 

relationen mellan hälsofrämjande ledarskap och medarbetarnas uppfattningar av 

organisationskulturen (och en pilotstudie utifrån ledningens perspektiv). Denna ansats skulle 

kunna utvecklas genom att undersöka hur kulturen påverkar ledarskapet för att få en bättre 

förståelse av denna relation. En aspekt kring ledarskap som lyftes fram i resultatet var 
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exempelvis att medarbetare utan ett starkt, delegerande ledarskap automatiskt tog på sig en mer 

informell ledarskapsroll som påverkade företagets organisationskultur, något som skulle vara 

intressant att undersöka vidare, exempelvis i termer av hur våra identiteter formas av våra 

förutsättningar och känslan av sammanhang. För att analysera organisationskulturen utifrån 

Scheins (2004), Hofstedes m.fl. (2010) och Alvessons (2015) teorier, skulle en mer omfattande 

studie av hela företaget i jämförelse med andra liknande företag möjligtvis bättre kunna 

identifiera grundläggande antaganden och värderingar, samt fler synliga artefakter. Då denna 

studie undersökt ett kommunalt ägt företag skulle det även vara intressant att jämföra resultaten 

med en studie på ett privat, storleksmässigt och yrkesmässigt liknande företag, då de har olika 

regleringar och förutsättningar som styr dem. Dock måste vi ständigt påminna oss om den 

subjektiva och dynamiska kontexten och att kulturer är komplexa. Förslag på vidare forskning 

är även att undersöka relationen mellan motion, välmående, emotionell intelligens och 

prestation mer ingående. 
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Bilaga 1, Missivbrev/Informationsbrev 
 

Hej! 

Jag heter Ronja Rowler och skriver min D-uppsats i ledarskap och arbetsliv vid Mälardalens 

högskola i Västerås. Jag är här för att jag intresserar mig av ”friskfaktorer”, vad som får saker 

att flyta på i arbetet, vad som får människor att må bra. I min uppsats står organisationskultur 

och hälsofrämjande ledarskap i fokus. Syftet med mitt examensarbete är att studera vad som 

skapar en (stark eller svag) organisationskultur. Uppsatsens frågeställning är i detta läge: Hur 

förstås och synliggörs organisationskulturens dimensioner i förhållande till hälsofrämjande 

ledarskap av de anställda på Mimer? Jag skulle gärna vilja intervjua dig som är anställd på 

Mimer enskilt mellan 30–60 minuter. Jag planerar att intervjua mellan åtta och tio personer 

under perioden 13 februari – 15 mars. I så stor utsträckning som möjligt planerar jag själv ta 

kontakt med de personer som jag tror kan hjälpa mig att få intervjumaterial till min studie. Jag 

kommer inleda min studie med att befinna mig i era lokaler och följa er i er vardag på 

arbetsplatsen. Ni kommer därav att se mig sitta och anteckna och delta i er vardag. Om du kan 

tänka dig att medverka i en intervju så kommer du själv få välja vart intervjun ska hållas, så 

länge inte alltför mycket bakgrundsljud stör inspelningen. Jag kommer alltså vilja att spela in 

intervjun för att inte missa någon viktig information som du ger mig. Därefter kommer den 

inspelade intervjun transkriberas och analyseras. 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Alla 

uppgifter om dig kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att din identitet inte 

kommer att avslöjas. Intervjumaterialet kommer enbart att användas av mig och min handledare 

Magdalena Vieira, adjunkt på Mälardalens Högskola. Ljudfiler och utskrifter kommer enbart 

att användas till studien. 

Resultatet av studien kommer att presenteras i min examensuppsats och kommer att finnas 

tillgängligt i elektronisk databas på Mälardalens högskola. Resultatet av studien kommer 

förutom att vara mitt examensarbete, kunna användas av Västerås Stad för framtida 

utbildningssyfte kring vikten av hälsofrämjande ledarskap och en deltagande 

organisationskultur, för chefer och medarbetare. Examensarbetet planeras vara klart i juni 2019. 

Har du frågor så kan du gärna höra av dig till mig.  

Med vänlig hälsning/ Ronja  

 

Kontaktuppgifter:  

Mail: xxxx 

Mobiltelefon: xxxx 

Uppsatsens handledare: 

Magdalena Vieira, Universitetsadjunkt på Mälardalens Högskola  

Avdelningen för Sociologi (Hälsa Vård och Välfärd)  

Mail: Magdalena.Vieira@mdh.se 

mailto:RonjaRowler@hotmail.com


   

Bilaga 2, Intervjuguide 
 

Organisationskultur och Hälsofrämjande Ledarskap  

ur ett medarbetarperspektiv på Bostad Mimer AB 

Jag heter Ronja och studerar på Mälardalens högskola om ledarskap och arbetsliv. Mitt intresse 

ligger i hälsa, kulturer och psykologi, hur saker och ting fungerar och förändras, vad som får 

människor att må bra på arbetet. Därav vill jag nu studera hur organisationskultur och 

hälsofrämjande ledarskap synliggörs och förstås ur ett medarbetarperspektiv, från dig!   

Du bestämmer själv över din medverkan, du kan när som helst välja att avbryta studien utan att 

ge anledning. Det insamlade materialet kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet 

och endast nyttjas av mig och delar också av min handledare endast i forskningsändamål. 

Analysen kommer sedan att examineras genom ett muntligt seminarium i grupp och möjligtvis 

läggas ut på högskolans bibliotek som en elektronisk resurs. Personuppgifter kommer förvaras 

på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Jag kommer även spela in intervjun på både 

dator och mobil för att sedan transkribera och analysera materialet. 

Bakgrund 

 Vad är din ålder och hur länge har du arbetat på företaget? 

 Berätta om din roll på jobbet  

 Hur ser en vanlig dag för dig ut på jobbet? 

 Vad tycker du är roligast? 

 Vad upplever du är svårast att hantera/bemöta? 

 

 

Kultur 

 Vilka är Mimers värderingar? Vad tycker du om dem? Vilka är starkast? 

 Vad innebär begreppet organisationskultur för dig?  

 Hur skulle du beskriva organisationskulturen i den här gruppen/ i företaget som 

helhet? 

 Vad skulle kunna bli bättre? 

 Om du ser tillbaka på organisationens historia, kan du nämna några framgångar eller 

kriser som ni har gått igenom?  

- Finns det något som har satt sina spår och förändrat organisationen/arbetssättet? 

- Hur reagerade du när det hände?  

 Finns det några uttalade värderingar på ert företag, vilka är det i så fall?  

- Om ja på föregående fråga, varför tror du att just dessa uttalade värderingar finns?  

 Finns det några informella normer/värderingar inom företaget eller i din arbetsgrupp? 

(handlingar inom företaget som ses som självklara) 

- Berätta om hur en sådan händelse skulle se ut och/eller vad som sägs.  

 Hur uppfattar du Mimers mål och visioner? (är de verklighetsanpassade?)  

 Upplevde du några informella klädkoder när du började/ när ONE implementerades? 

 



   

Mänskliga relationer 

 Har ni gemensamma aktiviteter utanför arbetet?  

 Hur upplever du informationsflödet från ledningen?  

-     Får ni reda på saker i tid?  

-     Är ni delaktiga i beslut? 

 Hur upplever du feedbacken mellan kollegor? Från kunder? Från chef och ledning? 

 Hur är förhållandet mellan anställda och ledningen i organisationen? (mycket 

kontakt/lite kontakt)  

-     Öppen/stängd dörr? 

-     Tilltal? (Förnamn, smeknamn?) 

-     Umgås på fritiden? 

 

 

Struktur 

 Vad anser du om det nuvarande hälsoprojektet? Utnyttjar du det? Varför/varför inte? 

- Märker du någon skillnad hur du mår och hur motiverad du är till att arbeta? 

 Hur löser ni uppkomna problem på er arbetsplats?  

- Berätta om ett tillfälle där ett problem uppstod och hur det hanterades.  

 Finns det uppenbara statusskillnader mellan arbetsgrupper?  

 Kan organisationskulturen begränsa er i ert dagliga arbete?  

-     Berätta om något tillfälle där du kände att det vart svårt att efterleva 

värderingarna? 

 Upplever du att du har de materiella resurserna som behövs för att möta kraven som 

ställs?  

-     Utnyttjas resurserna effektivt?  

-     Saknas några? 

 Vad känner du inför flytten som kommer snart? (Öppna landskap, mobila 

arbetsplatser, flexibilitet – gemenskap) 
-    Förberedelser?  
 

 

Teknologi 

 Hur fungerar kommunikationskedjan? Hierarkin?  

 Hur upplever du Mimers intranät? Uppdragsprocessen på mobilen? 

 

 Vad tror du är nyckeln med framgången på Mimer?  

 Finns det något annat som vill berätta om organisationen eller något du vill utveckla 

ytterligare?  

 

 

 

Tack för din medverkan! 



 

 

Bilaga 3, Mimers organisationsstruktur.  

 

 

 
 

 

 

Denna figur föreställer Mimers hierarkiska struktur inom organisationen. Kvartersvärdarna 

ingår i den vänstra bubblan högst upp där de är fördelade på fyra områden i nuläget. Felanmälan 

befinner sig i den högra bubblan i mitten, inom kundcenter. Alla dessa ska slås ihop till den 

kommande flytten i höst 2019 som de kallar ”Navet”.  

 

 
Hämtad från: https://www.mimer.nu/om-mimer/organisation/, Uppdaterad: 2018-11-07.

https://www.mimer.nu/om-mimer/organisation/


 

 

Bilaga 4, 

Observationsschema 

  

Teman Iakttagelse Kommentar 

Kultur   

Sätt att vara och tala 

(smeknamn) 

  

 

Klädsel 

  

 

Status 

  

 

Öppna/stängda dörrar 

  

 

Inredning (tavlor, 

möbler, teknik) 

  

Eventuella Subkulturer   

Mänskliga 

Relationer 

  

 

Problemlösning 

  



 

 

 

Kundbemötande 

  

 

Gruppsammanhållning 

  

 

Stämning 

  

 

Hälsorelaterade 

projekt 

  

Teknologi 

 

Iakttagelse Kommentar 

 

Problemlösning 

  

 

Kommunikation  

  

Struktur   

Arbetsplats (eget 

kontor/öppet 

landskap, 

personligt/opersonligt) 

  



 

 

 

 

OBS: Dokumentet är omgjort från liggande till stående vilket kan medföra visuella ändringar 

från originalet.  

 

 

 

  

Kommunikation 

(hierarki, 

händelseförlopp) 

  

 

Hälsofrämjande 

  

Visioner och Mål   

 

Synlig värdegrund 

(Symboler) 
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