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Abstrakt

Studien  har  haft  ett  ledarskapsperspektiv  och  undersökt  upplevelser  av  ett 
kulturförändringsarbete vid en svensk medelstor kommun. Studien har undersökt 
hur ledare uppfattar och antar idén kring värdskap. Uppfattningen av idén, rollen 
samt organisationen och medarbetarnas roll har varit centrala i studien. Syftet har 
varit  att  problematisera  och  fördjupa  kunskapen  kring  spänningar,  såsom 
möjligheter  och risker,  som kan uppstå  i  antagandet  av en ny idé.  Uppsatsens 
frågeställningar har varit; (1) Hur uppfattar och antar ledare idén kring värdskap? 
(2) Hur upplever ledare möjligheter och risker i värdskapet? Studien har haft ett 
kvalitativt angreppssätt där frågeställningarna är studerade genom en fallstudie. 
Resultaten  har  redovisats  genom tematisk  och  kritisk  analys.  I  den  tematiska 
analysen redovisades resultaten utifrån temana;  idé,  roll samt  organisation och 
medarbetare. I den kritiska analysen har fem dominanta och fyra dolda berättelser 
illustrerats. Studiens slutsatser har varit att antagandet av idén kring värdskap är 
komplext. Flera av de spänningar som framkommit i studien flyter samman och 
några av dem talar emot varandra. Studien har också visat att idén kring värdskap 
kan  komma  att  antas  olika.  Hur  idén  antas  är  beroende  på  individen  och 
kontexten. Möjligheterna i värdskapet är att chefer får draghjälp och stöd i sin 
chefsroll samt att kommunens anställda får en gemensam plattform i och med en 
värdskapsutbildning. Riskerna i värdskapet är att chefer inte tar till sig idén och 
värdskapet  får  i  och  med  det  mindre  eller  inget  fokus.  En  annan  risk  är  att 
medarbetare inte tar till sig budskapet. 

Nyckelord: organisationskultur,  organisationsförändring,  offentlig  sektor, 
värdskap,  antagande  av  en  idé,  sensemaking,  ledarskap,  kritisk  diskursanalys, 
defamiliarization
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1. Inledning
”En plats kan vara hur vacker som helst men om människorna som befolkar den 

platsen är  ogästvänliga får  man inga återvändande gäster.  En organisation kan 

vara hur effektiv som helst och hålla hög kvalitet i sina produkter. Men om de 

anställda som levererar produkterna inte är gästvänliga, då förtas upplevelsen av 

såväl effektivitet som kvalitet” (Söderlund, 2010).

Vi  ser  idag  ett  allt  starkare  intresse  för  organisationer  att  skapa  framgång  med  gemensamma 

värderingar (Cordialstudien, 2005:5-8). Många organisationer använder sig idag av kultur, värden 

och värderingar för att leda sin verksamhet och möta marknadens behov (Cordialstudien, 2005:5-8). 

Ett par exempel är IKEA och H&M. IKEAs kultur speglas i deras vision ”att skapa en bättre vardag 

för de många människorna” (Kamprad, 2007). H&M uttrycker på sin hemsida att de drivs av starka 

värderingar,  ”att  tro  på  människan,  ständig  förbättring,  entreprenörskap,  lagkänsla, 

kostnadsmedvetenhet  och  enkelhet”  (H&M,  2012a).  I  Cordialstudien  (2005:6),  om värden  och 

värderingar  bland  trettio  svenska  företag,  framkommer  att  de  vanligaste  förekommande 

värderingarna bland annat är ”öppen attityd”, ”respekt”, ”ansvar” och ”kundfokus”. Utvecklingen, 

att skapa framgång med gemensamma värderingar, ser vi också inom offentlig sektor där det idag 

finns en allt starkare trend kring värderingsarbete (Sveriges kommuner och landsting, 2012a). 

Forskning talar också om att överföra företagsinspirerade idéer till den offentliga sektorn, bland 

annat New Public Management (NPM). NPM utgörs bland annat av idéer om ökad konkurrens, 

uppdelning av verksamheter i flera självständiga resultatenheter samt utveckling av ledarskap. NPM 

argumentrar  för  konkurrens  inom  offentlig  sektor  vilket  NPM  menar  ger  medborgaren  större 

valfrihet (Røvik, 2008:27-28). Detta kan relateras till en nyliberal strömning som betonar värden 

såsom valfrihet och frihet för den enskilde individen. Milton Friedman, inom Chicagoskolan, menar 

att  ju  större  marknad  det  finns,  desto  större  frihet  för  kunden  (Boréus,  1994:81,  Hermansson, 

2003:45-47,  Liedman,  2005:292-293).  Forskning  visar  alltså  på  en  förskjutning  inom offentlig 

sektor där värden som valfrihet och frihet för medborgaren får större plats. Offentlig sektor vill 

arbeta med att vara mer kundorienterade och kundfokuserade (Røvik, 2008:27-28). Bland annat 

arbetar flera av Sveriges kommuner med värdskap (Värdskapet, 2012a). Värdskap uttrycks genom 

att praktiskt utveckla ett välkomnande och öppet förhållningssätt hos människor, i verksamheter och 

vid platser. Värdskapet handlar också om att öka attraktionskraften och framgången i organisationer 

samt  att  få  människor  att  känna  sig  välkomna (Värdskapet,  2012b).  Detta  innebär  i  sin  tur  en 

förskjutning i synen på medborgaren, då medborgaren ska ses som kund. 
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Gunnarsson & Blohm (2010:34-35)  skriver  om värdskapets  grunder  och nämner  sex delar.  Det 

första är tjänandet. Det handlar om att se och göra det bästa för alla man möter. Det andra är att se 

helheten. Helhetssynen är kopplat till både de externa och de interna sammanhangen. Det handlar 

om att se sambandet mellan kundens upplevelse och det bemötande som värdarna (de anställda) i 

organisationen ger. Det handlar också om hur man välkomnar sina kollegor och bidrar till ett gott 

arbetsklimat. Det tredje är strävan efter dialog. Det innebär att försöka förstå och lyssna för att se 

kundens behov. Den fjärde är insikten om ansvaret. Det handlar om att vara öppen för olikheter och 

inte  döma någon.  Gunnarsson & Blohm (2011:35)  menar  att  alla  bär  ansvar  för  sig  själv  och 

organisationen i stort. Den femte, som Gunnarson & Blohm (2011:35, 87) också nämner som den 

viktigaste, är omtänksamheten. Det handlar om att ge av sig själv, sin tid, och att lyssna till någon 

(kunder, kollegor och/eller chefer). Det sjätte och sista är kunskapen. Det innebär att vara trygg i sin 

kompetens.  Det handlar om att  sträva efter ny kunskap som ger nytta vid mötet med en annan 

människa. En kund, en kollega eller en chef.

”Värdskap är att se människan i alla du möter och behandla henne därefter. Ett 

ställningstagande du bär  med dig oberoende av vad du jobbar  med imorgon.” 

(Gunnarsson & Blohm, 2010:35)

Weiner Thordarson (2011:31) nämner att bemötande kan ses utifrån två perspektiv. Kunden som 

mottagare av ett bemötande och den anställde som givare av ett bemötande. Hon ger exempel på 

hur anställdas bemötande påverkar mötet med kunden. Det i sin tur påverkar kundens upplevelse. 

Weiner Thordarson (2011:31) nämner också hur egenskaper och attityder översätts till beteenden. 

Weiner  Thordarson  (2011:3)  skriver  att  visioner,  vädegrundsdokument  och  material  inte  är  till 

någon nytta om de inte används. Det ger då inga resultat i praktiken. Hon nämner även att det är i 

beteendet som bemötandet visar sig, vare sig det är bra eller dåligt. Weiner Thordarsson (2011:4) tar 

upp ledningens  ansvar  för  att  förbättra  bemötandet.  En förändring  till  det  bättre  startar  genom 

chefens och ledningens beteende. I det långa loppet återspeglar detta vilket bemötande kunden får 

av medarbetarna.

Mot denna bakgrund finner vi det intressant att undersöka förskjutning av kultur i offentlig sektor. 

Vi undersöker därför uppfattningen och antagandet av värdskap vid en svensk medelstor kommun. 

Genom ett  ledarskapsperspektiv undersöker vi  hur ledare uppfattar  idén,  uppfattar  sin roll  samt 

organisationen och medarbetarnas roll. Hur självklart är det att ta till sig denna förskjutning? 
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Vi vill  problematisera  och  fördjupa  kunskapen  kring  denna kulturförändring.  Vad vi  kan  se  är 

tidigare studier kring värdskap inom offentlig sektor få. De studier som finns kring värdskap är 

främst inom företagande och turism (Froman & Linder, 2011, Hanefors, 2010). Därför hoppas vi att 

denna studie bidrar till  ny kunskap om hur ledare i offentlig sektor upplever spänningar, såsom 

möjligheter och risker, när idén kring värdskap ska antas. Med spänningar syftar vi till konflikter, 

slitningar och/eller motsättningar som ledare kan uppleva mellan sina åsikter och attityder i relation 

till sin uppfattning om kommunens kulturförändringsarbete.

1.1 Syfte & frågeställningar

Syftet  med denna studie är  att  problematisera och fördjupa kunskapen kring spänningar,  såsom 

möjligheter och risker, som kan uppstå i antagandet av en ny idé. Studiens frågeställningar är; (1) 

Hur uppfattar och antar ledare idén kring värdskap? (2) Hur upplever ledare möjligheter och risker i 

värdskapet?

1.2 Disposition 

Efter  inledningen  hanterar  vi  frågeställningarna  genom  att  använda  oss  av  teoretiska 

utgångspunkter.  Teorierna  har  två  perspektiv.  Ett  organisatoriskt  och ett  kritiskt  perspektiv.  Det 

organisatoriska  perspektivet  beskriver  organisationskultur,  att  styra  med  kultur,  framgångsrik 

organisationsförändring,  meningsskapande  samt  antagandet  av  en  idé.  Det  organisatoriska 

perspektivet beskriver även en modell som analysen senare utgår ifrån. Modellen fokuserar på tre 

olika dimensioner; (1) Idén – uppfattning av idén kring värdskap (2) Rollen – uppfattning av sin roll 

i  värdskapet,  (3)  Organisationen & medarbetarna –  uppfattning  om  organisationen  och 

medarbetarnas  roll  i  värdskapet.  Det  kritiska  perspektivet  beskriver  kritisk  diskursanalys  och 

defamiliarization  (främliggörande).  Utifrån  den  kritiska  ansatsen  analyseras  empirin  efter  (a) 

dominanta  berättelser och  (b)  dolda berättelser.  Den  valda  metoden  för  att  undersöka 

frågeställningarna är  genom en fallstudie.  En presentation av fallet  görs  i  en fallbeskrivning.  I 

resultat-  och  analysavsnittet  analyseras  spänningar  genom  både  tematisk  och  kritisk  ansats. 

Avslutningsvis förs en diskussion kring de teoretiska utgångspunkterna i förhållande till resultatet 

och fallet.
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2. Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt redovisas studiens teorival och teoretiska utgångspunkter. Teorierna är indelade i två  

perspektiv. Ett organisatoriskt och ett kritiskt perspektiv. Det organisatoriska perspektivet beskriver  

organisationskultur, att styra med kultur, framgångsrik organisationsförändring, meningsskapande 

och  teori  kring  antagandet  av  en  idé.  Det  kritiska  perspektivet  beskriver  synliggörande  av 

underliggande strukturer och framliggörande.

2.1 Teorival

Teorivalet  är  gjort  utifrån  frågeställningarna  och  syftet.  Eftersom  syftet  med  studien  var  att 

problematisera och fördjupa kunskapen kring spänningar som kan uppstå i antagandet av en ny idé, 

fann vi det  lämpligt  att  utgå ifrån teorier  om meningsskapande och teori  kring att  anta  en idé. 

Genom vår handledare kom vi i kontakt med ett diagnostiskt ramverk som skildrar hur ledare tolkar 

och antar en idé i en offentlig sektor (Giritli-Nygren & Lindblad-Gidlund, 2009:10). Modellen var 

lämplig för att besvara våra frågeställningar. Eftersom studien undersökt antagandet av en ny idé i 

en lokal kontext i offentlig sektor ansåg vi det nödvändigt att ta avstamp från ett organisatoriskt 

perspektiv.  Vi  fann  det  väsentligt  att  kombinera  organisationskultur  med  meningsskapande 

processer. Med hjälp av våra valda teorier möjliggörs förståelse för hur en kulturförändring upplevs. 

Studien  har,  under  skrivandets  gång,  gått  från  ett  organisatoriskt  perspektiv  till  ett  kritiskt 

perspektiv. Att förflytta sig till det kritiska perspektivet möjliggjorde en djupare analys. Det var 

därför användbart att använda kritisk diskursanalys och främliggörnade som utgångspunkter. Med 

hjälp  av  ett  kritiskt  perspektiv  kan  studien  bättre  synliggöra  de  spänningar  som syftet  var  att 

undersöka. 

2.2 Organisatoriskt perspektiv

2.2.1  Vad är organisationskultur?

Schein (1990:7) definierar organisationskultur som; 

”Ett mönster av grundläggande antaganden som har uppfunnits, upptäckts eller 

utvecklats av en given grupp för att lära sig att hantera sina problem med extern 

anpassning och intern integration. När mönsterna har fungerat tillräckligt bra för 

att betraktas som giltiga ska dessa läras till nya medlemmar som det rätta sättet att 

uppfatta, tänka och känna i samband med dessa problem”.
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Grundläggande antaganden föds ofta som värderingar men gradvis kommer de att tas för givet. De 

kommer inte längre att ifrågasätts och de blir mindre öppna för diskussion. Om man förstår kultur 

på detta sätt förstår man, enligt Schein (1990:8), varför det är så svårt att förändra kultur. Kulturell 

förändring  måste  därför  planeras  och  anpassas  tillsammans  med  strategier,  ledare  och  dess 

beteende. Organisationskultur gör att organisationen kan hantera ständigt föränderliga problem med 

att  anpassa sig till  den externa miljön och att  anpassa den inre integrationen av organisatoriska 

resurser, personal och politik. Organisationskultur spelar därför en viktig roll i ett framgångsrikt 

förändringsarbete (Awasthy, et. al., 2011:46). 

Kultur består av en kombination av  artefakter,  värderingar och  antaganden. Första nivån handlar 

om artefakter och är den synliga nivån av kultur då den är konstruerad av fysisk och social miljö. 

Andra nivån handlar om värden och värderingar. Om ledare kan kommunicera sina värderingar och 

att dessa leder till framgång, då har en kognitiv förvandling ägt rum. Tredje nivån är antaganden 

och dessa är implicita. Antaganden tas för givet och är omedvetna. När de kommer till ytan blir 

kulturen tydlig och man kan förstå vad som händer i en organisation och varför (Awasthy, et. al., 

2011:46, Schein, 1990:7). Kontentan av organisationskultur är, enligt Schein (1990:8), att kulturen 

är överallt och täcker alla områden i en grupp. 

2.2.2 Ledarskap – ett medel att arbeta med kultur

Den kulturella dimensionen i organisationen är en central aspekt för organisationens överlevnad. 

Hur individer tänker, känner, värderar och agerar styrs av idéer, meningar och övertygelser som 

influerats av en gemensamt upplevd kultur. Kulturen är av största signifikans för hur organisationen 

fungerar. Den styr strategiska förändringar, ledarskap och hur chefer och medarbetare relaterar och 

interagerar med kunder samt integrerar med varandra. Kulturen skapar och upprätthåller kunskap. 

Kulturen  innehåller  kollektivt  delade  meningar  om idéer,  kognitioner,  symboler  och  meningar, 

värderingar och ideologier, regler och normer, känslor och känslouttryck, beteende, strukturer och 

arbetssätt (Alvesson, 2002:1-3).

Symboler kan definieras som ett objekt, ett uttalande eller en handling. Symbolerna står för något 

mer än objektet i sig. I en organisatorisk aspekt är det de kollektiva meningarna av symbolen som är 

av  intresse.  Strukturen  i  organisationen  skapas  av  hur  individen  agerar  utifrån  en  gemensam 

upplevd kultur (Alvesson 2002:4-5).  

De  flesta  ledarskap  är  kulturdrivna.  Ledarskap  drivs  genom att  gemensamma  värderingar  och 
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normer vägleder hur ledaren ska handla. Ledarskap kan uppfattas som något som finns inom och 

inte utanför kulturen. Varje handling som inte upplevs som meningsfull leder till negativa reaktioner 

som förvirring och motstånd. Ledare upplevs ofta som överförare av kultur. Ledarskap förknippas 

med kultur och relationen mellan dem är komplex. Ledarskap kan definieras som medel för att 

arbeta  med kultur.  Ledarna arbetar  snarare  med kulturen istället  för  inom kulturen.  Det  är  inte 

ovanligt  att  chefer  befinner  sig  någonstans  emellan  de  värderingar  och  normer  som ledningen 

företräder och som medarbetarna har. Ledarskapet utspelar sig inom och som ett resultat av den 

kulturella kontexten (Alvesson, 2002:95, Alvesson, 2009:126-150, 160). 

2.2.3 Framgångsrik organisationsförändring

För att hantera framgångsrik organisationsförändring spelar kommunikationen en viktig roll. Det är 

viktigt att medlemmarna i organisationen förstår behovet av förändringen, de måste förstå effekten 

av den. En god kommunikation minskar motståndet och reducerar osäkerhet hos medlemmarna. 

Kommunikationen ökar involveringen och engagemanget för förändringen. Det är också viktigt att 

inse att förändringsarbete tar tid (Fernandez & Rainey, 2006:168-173, Johansson & Heide, 2008:25, 

210). Ledningens sätt att kommunicera med sina anställda har en avgörande effekt på resultatet av 

förändringen. Även mellanchefer har en viktig roll som företrädare för förändringen. De har också 

en  central  roll  när  det  gäller  att  stödja  en  organisationsförändring  i  implementeringsprocessen. 

Ledare  får  därför  en  betydelsefull  roll  när  det  gäller  att  leda  och  styra  de  anställda  i  sitt 

förhållningssätt  inom de  värderingar  och  normer  som organisationen  har.  Ledare  har  också  en 

inverkan  på  kulturen  genom  att  vara  en  förebild  och  motivera  de  anställda  för  att 

förändringsprocessen  ska  vara  framgångsrik  (Awasthy.  et.  al.,  2011:45,  Johansson  &  Heide, 

2008:21). 

2.2.4 Sensemaking – att skapa mening i organisatoriska händelser

Sensemaking  (meningsskapande)  handlar  om att  skapa  mening.  Individer  skapar  aktivt  mening 

genom att strukturera det okända.  Hur,  vad och varför de konstruerar samt vilken effekt det får är 

intressant när det kommer till  att undersöka meningsskapande. Att skapa mening börjar med att 

individen formar antaganden genom omedvetna och medvetna uppfattningar om framtida händelser. 

Weik tar upp meningsskapande som att förstå eller att skapa bättre förståelse av en situation eller 

handling i  organisationer.  Meningsskapande leder  inte  till  handlingsskapande.  Meningsskapande 

kan resultera i att medlemmarna i organisationen tar till sig informationen och flera olika meningar 

om den aktuella frågan kan uppstå (Weick, 1995:4-5). 
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Meningsskapande innehåller tre element; en  ram, en  referenspunkt samt  kopplingen mellan dem. 

Det handlar också om hur ledare hanterar tvetydighet i deras tolkning av olika händelser. Detta 

betyder att det handlar om hur ledare skapar mening och uppfattar information i organisatoriska 

händelser. Meningsskapande är en del av processen av hur ledare förstår organisationen som de ska 

leda i. Ledarskap kan ses som en process av meningskapande som aktiveras när ledare ska hitta 

mening när de agerar utefter organisationens ramverk. Meningsskapande är en nyckel för att förstå 

när en idé antas i en lokal kontext (Giritli-Nygren & Gidlund-Lindblad, 2009:6-7). 

2.2.5 Vad krävs för att anta en idé?

Rörelse av en idé inkluderar både tid och rum. Det krävs kommunikation och upprepning för att 

idén  ska  bli  levande.  När  en  idé  översätts  behöver  medlemmarna  objektifiera  idén  genom till 

exempel text, bilder och prototyper. För att idén sedan ska tas till handling behöver medlemmarna 

upprepad information och stabilitet  i  idén.  För att  idén ska vara framgångsrik  och förverkligas 

måste den institutionaliseras och bäddas in i organisationen. För att idén ska leva krävs engagemang 

av skaparna och användarna. En idé som skapas och sedan inte görs något med kommer inte att bli 

levande.  Man  måste  ha  en  god  vilja,  kreativitet  och  konsensus  kring  idén  för  att  den  ska 

implementeras. Processen av hur idén implementeras är därför viktig. Idén måste ses som en social, 

kollektiv process (Czarniawska, 1996:23-27). 

Det krävs lite tur och att idén ska vara rätt i tiden för att implementeringen ska bli lyckad. Idén ska 

kännas relevant och sammankopplad till viktiga strömningar inom organisationen. För att idén ska 

få liv måste ankomsten av idén kännas meningsfull och knytas till ett problem som organisationen 

eller  medlemmarna  i  organisationen  har  (Czarniawska,  1996:23-27).  För  att  idén  ska  antas  av 

organisationens medlemmar krävs positiva emotioner och kognitioner och idén ska kännas förgivet 

tagen.  Idén  måste  väcka  intresse  och  skapa  en  tillfredsställelse  i  organisationen  (Czarniawska, 

1996:41). Denna process är ett evig pågående cykel som startar med att en idé objektifieras och 

sedan sätts  i  handling.  Beroende på tid,  rum och trender  kommer nya  idéer  att  hamna i  fokus 

(Czarniawska, 1996:41).   
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2.2.6 Diagnostiskt ramverk – K2-modellen

Giritli-Nygren & Lindblad-Gidlund (2009:10) har tagit fram ett diagnostiskt ramverk för hur en idé 

tolkas och antas. Vi har valt att ge modellen ett namn och kallar den för K2-modellen. Anledningen 

till det valda namnet är så enkelt som att de båda författarna till artikeln heter Katarina i förnamn. 

Modellen innehåller en övergripande idé, tolkningen av den och antagandet av idén. Modellen har 

tre dimensioner som baseras på  idén,  rollen samt  organisationen & medarbetarna.  Modellen har 

modifierats utifrån vårt case och de tre dimensionerna se ut som följande; (1)  Idé – uppfattningen 

av själva idén kring värdskap, dess syfte och mål, (2) Roll – uppfattningen om sig själv, sin roll och 

sitt  ansvar  i  värdskapsprojektet  och  (3)  Organisation  &  medarbetare –  uppfattningen  av 

organisationen och medarbetarnas roll i värdskapsprojektet.

Bild 1. Visualiserad K2-modell
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2.3 Kritiskt perspektiv

2.3.1 Att synliggöra underliggande strukturer 

Kritisk diskursanalys handlar i huvudsak om att synliggöra det inbördes förhållandet mellan kausala 

händelser. Kritisk diskursanalys handlar om att länka samman sociala och politiska engagemang 

med en sociologisk konstruktion av samhället. I den kritiska analysen dekonstrueras implicita texter 

eller meningar för att synliggöra deras underliggande betydelse. Fokus ligger på det för givet tagna 

och syftet är att synliggöra underliggande strukturer (Lindblad-Gidlund, 2012:5, Wodak, 1995:1).

Det centrala i både kritisk diskursanalys och kritisk lingvistisk är analys av strukturella relationer 

mellan dominans, diskriminering, makt och kontroll som manifesteras i språket (Wodak, 1995:1). 

Konstruktioner av värderingar är också en accepterad måltavla för kritisk analys. Kritisk analys 

berör på makt och positioner och många värderingar formuleras uppifrån, med goda intentioner. 

Men det är  också ganska svårt  att  formulera värderingar för andra (Lindblad-Gidlund, 2012:5). 

Kritisk diskursanalys syftar till att undersöka det som uttrycks, signaleras eller legitimeras genom 

språkanvändningen.  Den  försöker  att  undvika  en  enkel  deterministisk  relation  mellan  texter, 

meningar och det sociala (Wodak, 1995:1).

2.3.2 Defamiliarization – diskuterar synliga och dolda strukturer

Defamiliarization (främliggörande) kan ses som en metod inom kritisk analys. Främliggörande kan 

användas  för  att  bryta  sig  loss  från  strukturer  för  att  ompröva antaganden,  som är  kända  eller 

bekväma,  till  något  som  är  nytt  och  främmande  (Lindblad-Gidlund,  2012:6).  Att  belysa 

dekonstruktion  och  främliggörande  är  att  provocera  för  att  kunna  diskutera  dolda  och  sociala 

strukturer  (Lindblad-Gidlund,  2012:5-6).  Målet  är  att  sätta  den  bekväma perceptionen  på  prov 

(Wall, 2009:20). Genom dekonstruktion och främliggörande ges möjlighet att aktivt reflektera över 

befintlig politik och kultur.  Det tvingar läsaren att  se över vad som är välbekant att  det  verkar 

naturligt och obestridligt. Det handlar om att ifrågasätta antaganden och det har en kritisk strävan av 

två  skäl;  (1)  det  ifrågasätter  det  som  tas  för  givet  och  (2)  det  avslöjar  möjligheter  till  nya 

definitioner.  Främliggörande  är  i  huvudsak  en  beskrivning  där  man  främliggör  det  välbekanta 

(Lindblad-Gidlund, 2012:6).
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3. Metod
Detta  avsnitt  beskriver  tillvägagångssättet  i  studien.  Avsnittet  beskriver  studiens  val  av 

forskningsmetod, fallbeskrivning, arbetsprocess, samt tillvägagångssättet när empiri har samlats  

in. Avsnittet beskriver även analysmetoden och slutligen förs en diskussion kring val av metod.

3.1 Val av forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod har tillämpats då vi studerar frågeställningarna i en social miljö. Vi 

har själva befunnit oss i den sociala kontext som analyserats, bland annat vid intervjuer och vid 

observationer,  vilket  är  typiskt  för  den  kvalitativa  forskningsansatsen.  Empiriinsamlingen  och 

analysarbetet har skett samtidigt och i växelverkan (Bryman, 2011:345-347). Vi har använt oss av 

multipla  källor  av  empiri,  bland  annat  material  från  kommunen,  litteratur,  intervjuer  samt 

observationer.  Precis  som  andra  kvalitativa  undersökningar  så  omfattar  studien  en  mindre 

population,  då  den  är  genomförd  vid  Socialtjänsten  i  en  medelstor  svensk  kommun (Creswell, 

2007:37-39). Tonvikten på insamling av empiri ligger på ord och upplevelser, vilket är svårt att 

mäta kvantitativt. Därför är studiens ansats kvalitativ (Bryman, 2008:366). 

En fallstudie är genomförd då studien undersökte frågeställningarna i en begränsad miljö (Creswell, 

2007:73). Tidigare fallstudier kring organisatorisk förändring inom offentlig sektor har också gjorts. 

Bland annat Awasthy. et. al., (2011), Giritli-Nygren & Lindblad-Gidlund, (2009) samt Fernandez & 

Rainey,  (2006).  Dessa  artiklar  har  dessutom bidragit  till  kunskap kring  studiens  valda  område. 

Därför ansågs en fallstudie som lämplig metod för att besvara syftet och studera frågeställningarna.

3.2 Fallbeskrivning

Våren 2007 tog Sundsvalls kommunfullmäktige ett beslut (412/05 § 128) att bli en av landets bästa 

i  sin  kommunikation  med  både  kommuninvånare  och  kommunanställda.  Att  aktivt  arbeta  med 

värdskap är ett sätt att uppnå det syftet. År 2010 tog kommunfullmäktige beslut om att påbörja ett 

långsiktigt värdskapsarbete.  Projektet  pågår fram till  31 december 2013 och omfattar fyra olika 

delar; (1)  Välkomnande lokaler,  (2)  Ökad tillgänglighet i form av andra öppettider,  (3) E-tjänster 

samt  (4)  Värdskapsutbildning (Söderlund,  2010).  Fallstudien  fokuserar  på  den  fjärde  delen  om 

Värdskapsutbildning. 

En motivering från koncernstaben för att arbeta med värdskap är att kommuntjänstemännens och 

kommunpolitikernas attityder har fått lägsta betyg i Svenskt Näringslivs årliga näringslivsranking. 

Att arbeta med värdskap är ett sätt att aktivt och långsiktigt arbeta för att förändra dessa attityder 

(Söderlund, 2010). 
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I februari 2012 startade en utbildning som riktar sig till alla anställda. Utbildningen är indelad i två 

steg.  Steg  1  syftar  till  att  ge  en  grundläggande  teoretisk  förståelse  kring  värdskap  och  hur 

Sundsvalls kommun kopplar det till sitt uppdrag att vara kundorienterad. Alla medarbetare, chefer 

inkluderade, har fått materialet ”Viskap Kundskap Värdskap” och alla kommer under året att få en 

föreläsning  på  1,5  timme.  Steg  2  är  en  workshop där  medarbetarna  tillsammans  med sin  chef 

kommer  att  arbeta  med  att  utveckla  värdskapet  på  just  deras  arbetsplats  (Thun  et.  al.,  2012). 

Värdskapsutbildningen  sker  kontinuerligt  och  alla  förvaltningar  i  Sundsvalls  kommun  har  i 

skrivande stund inte genomfört  utbildningen. Socialtjänsten är den förvaltning som är först  ut  i 

projektet och påbörjade utbildningen under våren 2012. Därför studerades frågeställningarna vid 

den  förvaltningen.  Nedan  visas  en  implementeringsplan  av  värdskap  för  alla  förvaltningar  på 

Sundsvalls kommun.

Bild 2. Implementeringsplan för värdskap i Sundsvalls kommun 

I  materialet  ”Viskap  Kundskap  Värdskap”  har  Sundsvalls  kommun  presenterat  sitt  syfte  med 

värdskapet. Projektet syftar till att bygga en kultur, en gemensam plattform, för alla 7 500 anställda. 

Det övergripande målet för projektet är att ”med kundfokus och ett stort mått av värdskap göra det 

goda livet  möjligt”.  Viskap handlar  om att  välkomna varandra,  att  ha ett  gott  arbetsklimat.  Det 

handlar om ett förhållningssätt, både mot sig själv och mot andra. Det handlar om att arbeta med 

den  kultur  som  finns  på  arbetsplatsen  för  att  bemöta  varandra  på  ett  öppet  och  nyfiket  sätt. 

Kundskap handlar om förmågan att använda sina kunskaper i mötet med kunden. Varje möte med 
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kunden ska bli så bra som möjligt.  Värdskap är ett förhållningssätt som handlar om bemötande. 

Värdskap innefattar alla tillfällen då människor kommer i kontakt med varandra. Det gäller både det 

interna mötet mellan kollegor, mötet mellan olika verksamheter och företag och mötet med kunden, 

Sundsvallsbon.  Sundsvalls  kommun menar  att  service  inte  är  samma som värdskap.  Service  är 

något man ger. Värd är något man är (Thun et. al., 2012). 

3.3 Arbetsprocess

Under  vårterminen 2012 etablerades  en  kontakt  med Sundsvalls  kommun via  Mittuniversitetet. 

Sundsvalls kommun och Mittuniversitet har en historik av att samarbeta med varandra därför fanns 

etablerade kontakter vid koncernstaben. Vi fick kontakt med en HR-representant på koncernstaben 

som ansvarar  för  delprojektet  utbildning av  värdskap.  Representanten  är  närmare  nämnd  som 

nyckelperson då denne har en nyckelposition i värdskapsprojektet. I slutet av februari 2012 träffade 

vi nyckelpersonen för ett första möte. Vi fick då övergripande information kring projektet. Nedan 

följer  en  redogörelse  för  arbetsprocessen  i  empiriinsamlandet  samt  tillvägagångssättet  vid 

analysarbetet.

 
3.3.1 Empiriinsamling

Flera metoder har använts för insamling av empiri. Nyckelpersonen gav en övergripande bild av 

värdskapsprojektet vid ett första möte i slutet februari 2012. Efter mötet fick vi material i form av 

litteratur,  folder  samt  projektbeskrivning  från  Sundsvalls  kommun  gällande  värdskapsprojektet. 

Dessa ses som informationskällor till studien och materialet ligger till grund för vår fallbeskrivning. 

Materialet består av; Foldern ”Viskap Kundskap Värdskap” vilken kommunen skapat för projektet. 

Denna används vid utbildning av chefer  och medarbetare  kring värdskapet.  Foldern baseras på 

litteraturen  Det  goda  värdskapet  (Gunnarsson  &  Blohm,  2010)  och  Professionellt  bemötande 

(Weiner Thordarson, 2011). Gunnarsson & Blohm (2010) beskriver om konsten att få människor att 

känna sig välkomna. Den beskriver om att välkomna kunder, välkomna kollegor och att välkomna 

sig själv. Weiner Thordarson (2011) är en handbok med konkreta exempel som kan användas vid 

bemötande med kund. Alla 400 chefer vid Sundsvalls  kommun har fått  ett  exemplar av denna. 

Projektbeskrivningen (Söderlund, 2010) beskriver bland annat mål, strategier, kostnadskalkyl och 

tidsplan för projektet. 

Genom observation har vi deltagit vid en chefsträff i april 2012. Chefsträffarna är ett erbjudande 

(icke obligatorisk) för samtliga chefer inom kommunen. Chefsträffarna leds av nyckelpersonen för 

mindre  grupper.  Träffarna  är  ett  tillfälle  där  chefer  kan  föra  en  dialog  och  diskussion,  utbyta 
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erfarenheter samt få verktyg i hur de kan leda med ett gott värdskap.  Observationen var av icke 

deltagande  karaktär  där  vi  som  observatörer  iakttog  men  inte  deltog  (Bryman,  2011:266). 

Chefsträffen var informativ för studien och den ses som informationskälla.  Chefsträffen gav en 

bättre förståelse för fallet.

Intervjuer  genomfördes  med  fem  respondenter under  april  2012.  Urvalet  bestod  av  fem 

områdeschefer inom Socialtjänsten i Sundsvalls kommun vilka deltagit vid en chefsträff. Inbjudan 

om  deltagande  i  studien  mailades  till  16  områdeschefer.  Kontaktuppgifter  till  dessa  16 

områdeschefer förmedlades av nyckelpersonen. Två områdeschefer svarade med positivt besked om 

att delta i studien och två valde att avstå. De övriga, som inte lämnat svar via mail, kontaktades via 

telefon för frågan om intresse för att delta i studien fanns. Tre områdeschefer valde att tacka ja vid 

samtalet.  Deltagandet  skedde  på  frivillig  basis  och  respondenterna  lovades  anonymitet.  Därför 

uppges varken kön eller ålder i uppsatsen på de respondenter som deltagit i studien. Anledningen 

till detta är att det inte ska gå att härleda svaren till en enskild områdeschef (Bryman, 2011:140). 

Studien nämner de fem respondenterna som respondent A-F.

Några frågeställningar mailades till respondenterna innan intervjuerna (se appendix 1). Detta för att 

skapa oss en övergripande bild om hur de uppfattar  idén kring värdskap innan intervjutillfället. 

Syftet var också att väcka deras tankar så att respondenterna reflekterat kring värdskapsprojektet 

innan intervjuerna. 

Intervjuerna varade i cirka 60 minuter. De genomfördes på respektive respondents arbetsplats. K2-

modellen  har  varit  utgångspunkt  i  skapandet  av  intervjufrågor,  intervjuguide  samt  vid 

genomförandet  av  intervjuer.  Frågor  ställdes  kring  idén,  rollen samt  organisationen och 

medarbetarna  (se  appendix  2).  Intervjuerna  var  semi-strukturerade  vilket  möjliggjorde  en 

flexibilitet vid intervjutillfället. Frågorna ställdes utifrån ovan nämnda teman men ordningsföljden 

på frågorna varierade mellan intervjuerna beroende på respondenternas svar. Följdfrågor ställdes där 

det ansågs vara relevant (Bryman, 2011:206). Intervjuguiden följdes under samtliga intervjuer. För 

att  inte påverka eller  styra  respondenten hölls  medvetet  en mer neutral  hållning i  de första  två 

intervjuerna. Därför ställdes mindre följdfrågor. Dock gav detta upplevelsen av att dessa intervjuer 

inte gav djupet vi var ute efter. För att komma närmare respondenten och för att få en rikare bild av 

dennes  uppfattning  av  värdskap  ändrades  strategin  och  fler  följdfrågor  ställdes  i  de  resterande 

intervjuerna. Strategin gav också studien ett rikare material (Bryman, 2011:371-372). 
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Efter intervjuerna med respondenterna träffade vi nyckelpersonen för ett andra möte. Detta möte var 

av mer undersökande karaktär och intervjun var också upplagd utefter tidigare nämnda teman (se 

appendix 3). En del frågor baserades på svaren som framkommit vid respondenternas intervjuer. 

Denna intervju gav ett bra komplement till tidigare insamlad empiri för att komma närmare syftet 

med studien. 

Utöver materialet och intervjuerna har studien även tagit del av en framtagen värdegrund från en av 

respondenternas arbetsplats. Den beskriver konkret hur medarbetarna ska arbeta med bemötande. 

Värdegrunden är gemensamt framtagen av medarbetarna på arbetsplasten.

Olika slags empiri har samlats in, vilket är typiskt för en fallstudie (Creswell, 2007:73). Parallellt 

under empiriinsamlingen har uppsatsen skrivits och strukturerats. Under hela processen har vi haft 

ett explorativt förhållningssätt, vilket innebär att vi har varit öppna och flexibla och anpassat vårt 

arbetssätt efter både teori och empiri. Studien har haft ett deduktivt angreppssätt i den bemärkelsen 

att den utgått från en bestämd teoriram. Men studien har också haft ett induktivt angreppssätt då den 

har anpassat sig efter empirin samlats in under processens gång (Bryman, 2011:26-29). Studien har 

alltså bearbetats genom  abduktion, en blandning mellan induktion och deduktion. Vid abduktion 

pendlar forskaren mellan teori och empiri och låter förståelsen växa fram under arbetsprocessen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:55-56). 

3.3.2  Val av analysmetod

Studien  har  två  analysmetoder  och  därför  har  analysen  delats  upp  i  två  delar.  Empirin  har 

analyserats genom tematisk analys och kritisk analys. 

Tematisk analys innebär att man strukturerar data utifrån teman och identifierar mönster. Temana 

kan vara deduktiva,  teoristyrda, eller induktiva,  empiristyrda.  Studien har en teoristyrd tematisk 

analys  då den utgått  ifrån  Giritli-Nygrens  & Lindblad-Gidlunds  (2009)  tidigare forskning.  Den 

tematiska analysen har en mer strukturerad intervjuform där förutbestämda frågor fungerar som 

teman i analysen. Intervjuguiden utformades så att den insamlade empirin så bra som möjligt skulle 

täcka syftet med studien (Langemar, 2007:60-62). Eftersom studien utgick från bestämda teman i 

teorin och i skapandet av intervjuguiden, var tematisk analys lämplig för studien.

För att underlätta och för att kunna göra en noggrann analys av vad som sagts under intervjuerna 

har samtliga intervjuer spelats in med diktafon. Intervjuerna har transkriberats. Transkriberingarna 
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är gjorda för att analysera materialet på ett adekvat sätt. Eftersom intervjuerna spelades in fanns 

möjlighet att gå tillbaka till ursprungligt material under analysarbetets gång. Samtliga respondenter 

har godkänt inspelningen av intervjuerna (Bryman, 2011:428). 

Bearbetningen av intervjuerna delades upp oss emellan och vi transkriberade hälften av dem på 

varsitt håll.  Efter transkriberingarna gjordes en gemensam genomgång. I transkriberingen har text 

som var relevant för frågeställningarna markerats och citat har utifrån svaren sorterats in under 

respektive  tema;  (1)  idé,  (2)  roll samt  (3)  organisation och medarbetare.  Texterna  lästes  flera 

gånger och analyserades tema för tema. Vissa citat har varit passande under flera teman. Det har i 

vissa fall medfört en svårighet med gränsdragningen mellan temana. Detta är också en utmaning 

med deduktiv tematisk analys (Langemar, 2007:60-63). 

Inom  varje  tema  har  en  beskrivning  kring  spänningar,  såsom  möjligheter  och  risker,  gjorts. 

Spänningarna  har  illustrerats  med  hjälp  av  K2-modellen,  se  bilden  nedan.  Den  krokiga  linjen 

illustrerar spänningar inom varje tema. Linjen är krokig då den illustrerar att möjligheterna kan flyta 

samman riskerna och vice versa. Vid analysarbetet har varje tema sammanfattats och materialet har 

tolkats med egna ord för att besvara studiens frågeställning (Langemar, 2007:60-63).

Bild 3. Visualiserad K2-modell som illustrerar spänningar, såsom möjligheter och risker, inom varje tema
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För att få en rikare analys och för att komma närmare empirin valdes senare i arbetsprocessen en 

kritisk ansats. Detta då det upplevdes att det saknades djup i analysen då empirin enbart analyserats 

utifrån en tematisk analys. Vissa spänningar återfanns tydligt i den tematiska analysen, medan andra 

spänningar krävde mer reflektion. Det har medfört att studien gått från ett organisatoriskt perspektiv 

till ett mer kritiskt perspektiv. Det innebär i sin tur att vi har gått tillbaka till teoriinsamlandet och 

läst in oss på kritisk teori och kritisk analys. Uppsatsskrivandet har därför varit ett processarbete där 

vi kontinuerligt anpassat oss efter vad empirin har givit (Bryman 2011:345-347).

Den kritiska analysen användes  för att  djupare studera innehållet  i  intervjuerna.  I  analysen har 

främliggörande använts för att komma bakom det som sägs och på så sätt skapa en rikare analys. 

För att ge förutsättningar för att diskutera relativt dolda spänningar har vi medvetet vänt och vridit 

på vad som sagts i intervjuerna. Studien har använt sig av kritisk analys av två skäl; (1) för att 

ifrågasätta det som tas för givet och (2) för att möjliggöra till nya tankesätt som i första hand inte är 

välbekanta.  Genom att  främliggöra  det  som sagts  i  intervjuerna  har  vi  medvetet  provocerat  i 

analysarbetet. Provocerat i den bemärkelsen att vi hittat dolda strukturer och tankesätt som påverkar 

ledarens  uppfattning  kring  idén,  sin  roll,  organisationen  och  medarbetarnas  roll  i  värdskapet 

(Lindblad-Gidlund,  2012:6,  Wall,  2009:20,  Wodak,  1995:1-7).  I  den  kritiska  analysen  har 

främliggörande använts  genom att  analysera empirin  utifrån (a)  dominanta berättelser,  det  som 

sagts och framträtt tydligt i intervjuerna och (b) dolda berättelser, det som undvikits eller inte talats 

om i intervjuerna (Lindblad-Gidlund, 2012:5-7). 

Slutligen  i  arbetsprocessen  har  resultatet  diskuterats  i  relation  till  fallet,  de  teoretiska 

utgångspunkterna och den övergripande helheten (Langemar, 2007:63).

3.4 Metoddiskussion

Kvalitativ metod lämpar sig för studien då den syftar till  att undersöka hur deltagarna upplever 

världen, i det här fallet hur ledare upplever värdskap i den aktuella kontexten, Sundsvalls kommun 

och Socialtjänsten (Bryman, 2011:340). Det som undersökts i studien var ledarens subjektiva bild 

av värdskapet. Precis som i andra kvalitativa studier kan vi därför inte generalisera resultaten till en 

större population (Bryman, 2011:368-369, Creswell 2007:38). Målet med studien var dock inte att 

generalisera. Målet var att i närhet med deltagarna (i den bemärkelsen att vi träffat respondenterna i 

deras arbetsmiljö) få en fördjupad kunskap om deras upplevelser kring antagandet av idén värdskap. 

Närheten till deltagarna har också givit studien en rik och fyllig empiri (Bryman, 2011:371-372). 
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En fördel med tematisk analys är att den är relativt enkel att använda sig av. Tematisk analys kräver 

inte  lika  detaljerad  och  teknisk  kunskap  som  kritisk  analys  kräver.  Metoden  är  flexibel  och 

möjliggör  olika  analytiska  infallsvinklar  (Braun  & Clarke,  2006:93,  97).  Det  finns  dock  några 

nackdelar  med  tematisk  analys.  En nackdel  är  att  analysen  blir  av  mer  deskriptiv  karaktär,  då 

studien endast återger vad respondenterna har svarat under respektive tema. Det kan resultera i att 

analysen blir svag (Braun & Clarke, 2006:94). För att undvika denna nackdel har studien undersökt 

spänningar, såsom möjligheter och risker, inom respektive tema. För att få en mer nyanserad bild 

har studien dessutom redogjort för både respondenternas och nyckelpersonens svar under respektive 

tema. 

En annan nackdel kan vara att tolkningen av empirin inom respektive tema inte stämmer överens 

med de teoretiska utgångspunkter som studien utgått ifrån. Därför är det viktigt att vara flexibel 

under arbetsprocessen och anpassa ramverket utefter resultatet (Braun & Clarke, 2006:95-97). På 

grund av detta har vi varit öppna och anpassat studien efter resultatet och bland annat gått tillbaka 

till teoriinsamlandet och läst om kritisk teori och analys. Vi är medvetna om nackdelarna men valde 

tematisk analys på grund av sina fördelar; att metoden är relativt enkel att använda sig av samt att 

den är flexibel och möjliggör olika analytiska infallsvinklar (Braun & Clarke, 2006:93, 97). 

Den kritiska analysen kräver mer av forskaren då denne måste vända och vrida på det som har sagts 

och ansatsen lämnar stort utrymme för forskaren att tolka sin empiri. Det gör också att den kritiska 

analysen i den bemärkelsen blir mer subjektiv. Det är därför viktigt att belysa att det resonemang 

som förs i den kritiska analysen inte presenterar en objektiv sanning. Den kritiska analysen valdes 

för att lyfta annars dolda strukturer som kan påverka värdskapet i den lokala kontexten (Lindblad-

Gidlund, 2012:6).

Gällande  urvalet  för  studien  har  nyckelpersonen  förmedlat  kontakter  till  områdeschefer  inom 

Socialtjänsten. Samtliga kontakter har frivilligt deltagit och aktivt anmält sig till en chefsträff. En 

risk i urvalet är att vi kan ha kommit i kontakt med respondenter som är intresserade och positivt 

inställda till värdskapsprojektet. Det kan vara en anledning till varför de tackat ja till deltagande i 

studien. Detta kan innebära att studien fått en homogen grupp, där svaren inte skiljer sig särskilt 

mycket (Bryman, 2011:193). Dock har de områdeschefer vi kommit i kontakt med haft en öppenhet 

i sina svar vid intervjuerna och detta har möjliggjort en fyllig analys av empirin.

Genom  studiens  gång  har  vi  förvånats  över  respondenternas  öppenhet  i  sina  svar.  Det  har 
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framkommit  distinkta uttalanden,  vilket visas i  empirin.  Respondenternas  öppenhet  har  varit  en 

utmaning  för  oss  att  hantera.  Det  har  också  varit  ett  ansvar  för  oss  att  förvalta  denna.  Under 

skrivandets gång har därför Sundsvalls kommuns värderingar funnits i åtanke; Mod, Öppenhet och 

Helhetssyn  (Thun et. al., 2012). Studien visar  mod då den är djärv och utmanande. Studien visar 

också  öppenhet då  den  skildrar  respondenternas  uppriktighet  och  ärlighet  i  sina  svar.  Den ger 

därigenom en helhetssyn av uppfattningen kring idén om värdskap som läsaren får ta del av.

4. Resultat & Analys 
Detta avsnitt redogör för resultat och analys. Resultaten och analysen är uppdelade i två delar,  

tematisk och kritisk analys.  Den tematiska analysen redovisar resultaten i temana (1) idén,  (2)  

rollen och (3) organisationen och medarbetarna. Först görs en redogörelse för vad som har sagts  

kring de olika temana. Inom dessa teman följer  sedan en beskrivning kring spänningar såsom 

möjligheter och risker i värdskapet. I den kritiska analysen har studien skildrat fem (a) dominanta  

berättelser och fyra (b) dolda berättelser. 

4.1 Tematisk analys

4.1.1 Uppfattning om idén kring värdskap

Första tanken kring värdskap hos en av respondenterna var; ”Vad är det här nu igen? Vad är det för 

någonting?” Respondenten funderade på om detta bara var ytterligare ett projekt som de ska hinna 

med. Respondenten läste senare in sig på projektet och fick på så sätt mer kunskap kring värdskap. 

Då  växte  känslan  av  att  det  här  behövs  för  kommunen.  Under  samtliga  intervjuer  bekräftade 

respondenterna  att  de ser  positivt  på  idén  kring  värdskap.  Respondent  E säger;  ”Wow, det  här 

behövs”. Och respondent D säger att; ”Bara ordet låter väldigt bra. Att vara värd för någonting är 

väldigt positivt”. Flera upplever dock att idén inte är något nytt, då de redan arbetar med bemötande 

inom Socialtjänsten. Respondent A säger; ”Helt plötsligt blir det ett projekt av det vi redan gör... 

Det är lite roligt att det vi jobbar med blir bekräftat. Därför blir det lätt att väva in”. Respondent A 

säger också; ”Det här känns mer som en utveckling av det vi redan jobbar med” och detta bekräftas 

av Respondent E som säger; 

”Vi jobbar väldigt mycket med bemötande och jag kan väl tycka att det här med 

värdskap är samma sak. Men det behövs. Värdskap blev kanske ett nytt ord. Men 

innehållet i värdskap är det samma som i bemötande”. 
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Flera respondenter nämner också att projektet är en draghjälp för dem som chefer när de i sina 

arbetsgrupper ska arbeta med bemötande, mot varandra och mot kund. Respondent C säger; ”Det 

här är vad jag väntade på. Då får jag lite draghjälp”.

De spänningar som framkommit i intervjuerna är bland annat rädslan för att idén bara ska bli ord på 

papper och att det ska rinna ut i sanden när projektet är slut. Respondent A säger; ”Nackdelen är om 

det bara blir ord på papper. För många blir det bara det. Det är bara så. Det beror på hur du är som 

person om du tar till dig det här eller inte”. Respondent C säger; ”Det startas upp grejer och sedan 

kommer det nya idéer och projekt. Och då rinner det ut i sanden. Det får inte bli en modefluga”. 

Respondent D nämner risken att inte lyckas genomföra projektet i arbetsgruppen och i kommunen. 

Både respondent D och respondent E nämner risken att personer i Sundsvalls kommun inte lever 

upp till det goda värdskapet. Respondent E säger; 

”Om man sprider utåt att Sundsvalls kommun har satsat på det här och så lever vi 

inte upp till detta. Alla i Sundsvalls kommun har gått en utbildning i värdskap för 

att bli bra värdar och så stöter någon på en person som inte lever upp till det här”. 

Ett par respondenter har uttryckt frågan om Sundsvalls kommun verkligen skulle behöva arbeta 

med  värdskap.  Respondent  B  säger;  ”Är  man  i  ett  serviceyrke  ska  man  vara  serviceminded. 

Egentligen tycker jag inte att detta är något som skulle behövas”. Respondent E säger;

”Jag kan på ett sätt tycka, ska det här verkligen behövas? Ska man inte kunna fått 

det  här  med det  allmänna sunda förnuftet  och tanken om att,  som jag vill  bli 

bemött ska jag själv bemöta andra. Ska man verkligen behöva gå på utbildning för 

att lära sig? Men jag vet att det behövs. Sedan är jag övertygad om att det inte 

kommer att hjälpa. Vissa skulle bara behöva vara i en koja i skogen och inte träffa 

så många andra än sig själv”.

I samtal med nyckelpersonen om riskerna i värdskapet nämner denne att; ”Det är viktigt att lyfta 

tillbaka till syftet. Varför gör vi det här? Vi vill hitta plattformen som gäller för alla. Alla får samma 

sak i handen, foldern till exempel. Det ska vara lika för alla”. 

Det  finns  några  ord  och  begrepp  som  används  i  värdskapsprojektet.  Bland  annat  ”viskap”, 

”kundskap”, ”kund” och ”kulturbärare”. Nyckelpersonen fick frågan om betydelsen av att ha ett 
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gemensamt språk inom kommunen. Denne säger; ”Vad man benämner med är inte det viktiga, det 

är beteendet i grunden som är det viktiga. Sedan är det bra om vi har ett gemensamt språk... Om två 

till tre år ska alla veta vad vi menar när vi pratar om till exempel viskap”. Kring idén om värdskap 

säger nyckelpersonen; ”Det är inget märkvärdigt, men ändå genialiskt”.

 

För att summera uppfattningen av idén kan det utläsas att respondenterna uppfattar värdskapet som 

något positivt  och något som behövs för Sundsvalls  kommun. Samtidigt kan det utläsas att  det 

egentligen  inte  ska  behövas,  att  det  ska  vara  självklart  i  deras  arbetssätt.  Det  kan  tolkas  mot 

Czarniawskas teorier (1996:23-27, 41), hon skriver att idén ska kännas relevant för medlemmarna i 

organisationen om den ska antas. Hon nämner också att idén ska upplevas positiv och kännas för 

givet tagen för att den ska bli levande. Å ena sidan kan vi se att idén kring värskap bör kännas 

relevant och antas då den ses som positiv och något som behövs.  Å andra sidan kan vi se att 

respondenterna inte tycker att idén är relevant då arbetssättet ska vara självklart och därmed inte 

behövas. Nyckelpersonen nämner värdskap som en gemensam plattform där alla medarbetare ska få 

en  lägsta  nivå,  en  hygiennivå,  i  sitt  förhållningssätt.  Kommunens   material  och  utbildning  ger 

medarbetare  denna  lägsta  nivå  vilket  vi  kopplar  till  Czarniawskas  (1996:23-27)  teori  om 

institutionalisering  av en idé.  Idén kring värdskap institutionaliseras  och bäddas  på  så  sätt  in  i 

Sundsvalls kommun. 

4.1.2 Uppfattning av sin roll i värdskapet

När respondenterna får frågan om hur de ser på sin roll i värdskapet framkommer vikten av att vara 

en förebild, att föregå med gott exempel och gå i bräschen för projektet. Respondent A säger att hon 

inte kan se någon skillnad i sin roll mot hur den var innan. Denne säger;

”Den här  saken har  vi  hållit  på med hela  tiden.  Kanske att  det  har  blivit  lite 

tydligare och att jag får lite mer draghjälp. Men annars är det frågor som vi hela 

tiden har hållit på med. Det gäller att foga in det med resten. Det får inte bli en 

egen grej som man kör bredvid. Det ska finnas med och genomsyra allt man gör 

och hur man tänker. Det måste hänga ihop med sättet att vara, sättet att jobba och 

sättet att tänka.” 

Flera av respondenterna nämner vikten av att skapa tydliga ramar att förhålla sig till. Respondent C 

säger; 
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”Det är så lätt att sätta ner på pränt rutiner med hur köket ska städas. Men det här 

är en helt annan sak. Det är mjuka varor, mjuka grejer. Man måste plocka ner det i 

små bitar. Konkreta saker så att det blir enkelt. Personalen måste vara delaktig. 

Det är en förutsättning. Annars blir det inte alls bra”. 

Ett exempel från en arbetsplats är skapandet av en gemensam framtagen värdegrund. Den innefattar 

ett bemötande med fokus på respekt och integritet för att skapa tillit och trygghet hos de boende. 

Till exempel att ta ögonkontakt och bemöta med lugn, att inte prata över huvudet på kunden och att 

stänga dörren/dra ner persienner vid omvårdnad.

I frågan om hur respondenterna ser på sin roll som kulturbärare nämner ett par respondenter att det 

är det självklart att vara kulturbärare. För några andra respondenter var det svårare att förstå och 

relatera till begreppet i förhållande till sin roll. Respondent C säger; ”Kulturbärare, det är inget jag 

tänker på. Jag är den jag är. Jag har mina åsikter och tankar och det är klart att det förmedlar jag”. 

Respondent A säger; 

”Jag förstår inte vad det är jag ska bära som kulturbärare. Det är så här, att vi som 

sitter här tänker på ett vis och dom som sitter på kommunen tänker på ett annat 

vis. Troligtvis menar vi ungefär samma sak. Man måste ju komma ihåg att det är 

ju ändå en bit emellan. Dom måste dra visionerna och vyerna. Sikta mot himlen 

och nå trädtopparna. Vi måste sedan försöka göra om det så att det passar oss. 

Bryta ner det så att det blir påtagligt och hanterbart.”

Spänningar som framkommer i analysen av intervjuerna är bland annat om de personliga åsikterna 

inte  matchar  värderingarna i  värdskapet.  Det  gäller  att  man som chef  tycker  om idén och kan 

relatera  till  den  för  att  värderingarna  ska  kunna  genomsyra  förhållningssättet  på  arbetsplasten. 

Precis som respondent E säger, så förmedlar denne sina tankar och åsikter och då är det viktigt att 

dessa överensstämmer med värdskapets värderingar. Chefen måste tycka om idén, annars blir det 

svårt att leda. Respondent A säger; 

”Som chef har man ett tänk om hur man ska vara. Och många gånger får man 

hoppas att det utifrån värdskap matchar mitt sätt att jobba. Överensstämmer inte 

det så får man svårt att klara sig idag”.
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Andra  spänningar  som  framkommit  är  respondenternas  svårighet  med  stora  arbetsgrupper. 

Respondenterna i studien har mellan 20 till 50 medarbetare. Respondenterna med större grupper har 

uttryckt detta som ett problem. Respondent B nämner; ”Det går inte att se alla när man har 40 

medarbetare som är utspridda på olika avdelningar. Det är omöjligt”.

I det här stadiet av projektet har de flesta respondenterna uttryckt en osäkerhet i hur de kommer att 

arbeta med värdskapet framåt. Detta kan bero på, att de i skrivande stund, befinner sig i ett tidigt 

skede i implementeringsprocessen. Flera respondenter väntar på steg 2 i utbildningen, workshopen. 

De hoppas att den medför mer konkreta verktyg. En respondent har uttryckt behovet av stöd och 

verktyg. Respondenten saknar hur denne ska komma vidare. Respondent D säger; 

”Jag hoppas att få hjälp och stöd i det här, hur jag ska tänka. Det är lätt att säga att 

nu ska vi ha ett gott värdskap, men det händer inte av sig självt. Vad är det vi ska 

jobba med och på vilket sätt? Det är inte alltid så lätt att ha en massa idéer om hur 

vi ska jobba med det rent praktiskt. Vad är det att vara välkomnande? Vad ska vi 

trycka på? Vad är det vi vill få ut till medarbetarna?”  

I samtal med nyckelpersonen kring ledarens roll nämner denne att; ”De har ett stort ansvar i sitt 

förhållningssätt”. Nyckelpersonen omnämner chefen som kulturbärare. När vi för en dialog kring 

begreppet  kulturbärare  nämner  denne  vad  det  innebär;  ”Det  är  ju  att  vara  en  bärare  av  vad 

arbetsgivaren  står  för.  Då  blir  jag  en  kulturbärare.  Jag  kan  aldrig  som chef  abdikera  från  det 

uppdraget”. Nyckelpersonen nämner begreppet som ett ord på vad arbetsgivaren förväntar sig av 

cheferna. Vidare säger denne; ”Vi har börjat identifiera att vara kulturbärare är något annat än att ha 

rätt  yrkeskompetens”.  I frågan om hjälp, stöd och verktyg för cheferna nämner nyckelpersonen 

workshopen och att de kommer att släppa en intern webbsida för värdskapet som kommer att vara 

öppen för samtliga anställda. Nyckelpersonen säger; 

”Här, på webbsidan, finns det material. Välkommen att hämta. Vi kan inte förse 

alla med allt. Jag tror mycket på eget ansvar... Som chef måste jag förstå vart jag 

befinner mig. Vi kan inte curla dom”. 

I samtal med nyckelpersonen kring svårigheten för cheferna med stora arbetsgrupper visar denne en 

förståelse för detta.  Nyckelpersonen säger;  ”Alla vet om att  det  inte är optimalt  att  ha så stora 

arbetsgrupper. Det går trender i det här med större och mindre grupper. Där är det våra chefer på 
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högsta nivå som bestämmer”.  

För att summera uppfattningen av chefens roll i värdskapet nämner respondenterna vikten av att 

vara en förebild och att skapa tydliga ramar som medarbetarna kan förhålla sig till. Nyckelpersonen 

menar att ledarens roll är att vara en kulturbärare. Ledaren ska upprätthålla det arbetsgivaren står 

för. Det handlar alltså inte bara om att ha ett gott bemötande, utan det handlar om att leva upp till 

sitt  uppdrag  som  chef.  Teorin  om  framgångsrik  organisationsförändring  talar  om  ledarens 

betydelsefulla  roll  när  det  gäller  att  leda  och  styra  de  anställda  i  sitt  förhållningssätt  inom de 

värderingar och normer som organisationen har. Ledare har också en inverkan på kulturen genom 

att vara en förebild (Awasthy, et. al., 2011:45, Johansson & Heide, 2008:21). Vi kopplar detta till 

respondenternas uttalanden om att vara en förebild samt till deras och nyckelpersonens uttalanden 

om vikten av att leda och styra de anställda i sitt förhållningssätt för att få värdskapet framgångsrikt. 

I  analysen  framträder  dock  ett  glapp  mellan  nyckelpersonen  och  respondenterna,  då  flera 

respondenter har svårt att förhålla sig till begreppet kulturbärare. Respondenterna talar istället om 

att  vara  en förebild.  Resultatet  visar  att  respondenterna  och  nyckelpersonen inte  lägger  samma 

mening i begreppet. Weick (1995:4-5) skriver att det kan finnas en tvetydighet i tolkningsprocessen. 

Flera meningar kan uppstå kring samma idé, vilket vi kan se i och med tolkningen av begreppet 

kulturbärare. Ofta befinner sig ledare någonstans emellan de värderingar och normer som ledningen 

företräder  och  som  de  själva  har,  vilket  det  ovan  nämnda  glappet  kan  vara  ett  exempel  på 

(Alvesson, 2002:95). 

4.1.3 Uppfattning om organisationen och medarbetarnas roll i värdskapet

Flera respondenter  uttrycker konkurrensutsättning och privatisering som ett  argument till  varför 

Sundsvalls kommun genomför detta projekt. Respondent D säger; 

”Vi  står  inför  en  jättestor  förändring  inom  kommunen  där  vi  ska 

konkurrensutsättas.  Vi behöver  vara tydliga med våra förhållningssätt  och visa 

varför dom ska välja oss... Annars kommer vi inte att ha några kunder, då kommer 

dom att välja ett annat bolag”.

Respondent C säger att det handlar om privatiseringar; ”Då gäller det att vara i framkant för att visa 

utåt vad vi är duktiga på”. Flera respondenter pratar också om kundnyttan. Respondent B säger att; 

”Vi  måste  tillgodose  kundens  behov”.  Respondenten  nämner  som  exempel  att  låta  kunden 
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bestämma vilka kläder denne ska ha på sig idag; ”Vill hon ha sin röda klänning trots att vi plockat 

fram andra kläder, så varför inte?”  Respondent C säger;

”Förr var man personal, man bestämde över sina patienter. Man bestämde att nu 

ska du göra det och det och det. Det var bara att köra rakt av, så är det inte idag. Vi 

ska inte bestämma över våra vårdtagare. Vi har ett jobb för att det finns personer 

som behöver vår hjälp. Om Kalle behöver hjälp på ett sätt så betyder inte det att 

Lisa  behöver  samma hjälp.  Vi  måste  ha personcentrerad omvårdnad.  Dom har 

olika behov. Egentligen är det många år sedan det började, men det går långsamt... 

Men jag säger så här. Allt sånt här förändringsarbete tar tid... Jag tror att det här 

aldrig tar slut. Det är något man måste jobba med hela tiden”.

Två av respondenterna nämnde att värdskapet ger ringar på vattnet.  Respondent C uttrycker att; 

”Det blir som ett varumärke också. Det måste ge ringar på vattnet som sprider sig”. Respondent D 

säger; 

”Sätter vi fokus på värdskap och att vi ska vara välkomnande är det det som andra 

kommuner  och företag kommer att  se.  Företag kommer att  vilja  etablera  sig i 

Sundsvall. Det kommer att få ringar på vattnet. Men igen, vi måste leva upp till 

det så att det känns äkta”.

Kring medarbetarnas roll nämner flera respondenter att medarbetarna är avgörande. Respondent D 

säger; ”Deras roll är helt avgörande. Att de har det förhållningssättet gentemot varandra och våra 

kunder. Alla medarbetare har själv ett ansvar att leva upp till det”. Respondent E säger; ”Det är ju 

dom som möter våra vårdtagare och deras anhöriga. Dom är viktiga”. 

Flera respondenter menar att medarbetarna tycker om idén kring värdskap och att de har en positiv 

inställning efter  att  de fått  sin föreläsning.  Dock upplever  respondenterna att  medarbetarna inte 

tycker  att  detta  är  något  nytt.  Flera  medarbetare  har  uttryckt  att  de  redan  jobbar  såhär  idag. 

Respondenterna  har  uttryckt  att  beroende  på  medarbetare  så  kan  detta  både  vara  positivt  och 

negativt.  Här finns  en tydlig  spänning.  Å ena sidan finns det  medarbetare  som har  ett  positivt 

förhållningssätt  och bemötande.  Detta blir  en vidareutveckling av vad de redan arbetar med. Å 

andra sidan kan det vara negativt i den bemärkelsen att ”man slår sig på bröstet och tycker att man 

redan är bra”. Respondent B fortsätter och säger; ”De tycker att, Gud vad löjligt, så här gör vi redan. 
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Och då är det väldigt svårt”. Respondent C nämner också medarbetare som är motsträviga; ”Dom 

som tror att de kan, dom som inte är ödmjuka”. I samtliga intervjuer har svåra medarbetare tagits 

upp som ett problem eller hinder i värdskapsarbetet. Respondent E nämner dem som rötägg och 

terrorister.  Respondenten  säger;  ”Terroristerna  finns  överallt.  Dom  finns  generellt  i  alla 

arbetsgrupper. Sådana ska man inte lägga så mycket energi på. Men dom har en förmåga att stjäla 

energi ändå.” Respondent C säger; 

”Det finns alltid dom som är motsträviga. Negativa människor finns överallt. Man 

kan fundera på varför dom är på jobbet om dom tycker att kunden är besvärlig. Så 

visst finns det dom man skulle vilja lyfta ur personalgruppen”. 

Respondent B säger; ”Dom som har problem med bemötande, det blir svårt att nå dom nu också”. 

Detta bekräftas av Respondent A som säger; ”Det beror på hur du är som person, om du tar till dig 

det här eller inte”. Detta är en stor utmaning menar samtliga respondenter. Respondent D uttrycker; 

”Det  är  den  stora  utmaningen  som arbetsgivare.  Att  kunna vara  tydlig  med  vilket  beteende  vi 

accepterar”.

Ett  par  respondenter  har  även  nämnt  dålig  självinsikt  eller  dålig  självkänsla  i  samband  med 

diskussionen kring svåra medarbetare. Respondent C säger; 

”Många  säger  att  det  här  är  självklarheter.  En  del  som  säger  att  det  är 

självklarheter har nog inte den självinsikten. Jag hoppas att just dom har lyssnat, 

kan  jag  tänka.  Dom  har  inte  den  självinsikten  om  hur  de  bemöter  folk  i 

omgivningen, tyvärr”.

Respondent D säger; ”Jag tror att mycket bottnar i en dålig självkänsla hos många... Det blir ganska 

djupa frågor. Att ändra en attityd och beteende är en stor utmaning. Det är inget man gör på en 

kafferast”.

I  samtal  med nyckelpersonen kring hur  Sundsvalls  kommun ska upprätthålla  värdskapet  svarar 

nyckelpersonen med vad denne kan kontrollera och inte kontrollera. Det HR kan kontrollera är hur 

de kan vidareutveckla detta med bland annat ledarskapsutbildningar och medarbetarintroduktioner. 

Det som ligger utanför HR:s kontroll är hur chefer förhåller sig i sin ledarroll.  Nyckelpersonen 

menar också att det är upp till politikerna att fortsätta att upprätthålla värdskapet. Nyckelpersonen 
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säger; ”Jag hoppas på en nyfikenhet från politiken att vilja följa upp och att ge oss det i uppdrag. 

Jag hoppas även på ett fortsatt intresse från kommundirektören att fortsätta bygga vår kultur”. 

Nyckelpersonen fortsätter berätta att ännu inte är klart hur de kommer att arbeta för att upprätthålla 

värdskapet framåt. Denne säger; ”Vi har börjat bygga en grund och arbetet är inte klart”. Denne 

nämner  att  ett  alternativ  kan  vara  att  utveckla  medarbetarsamtals-mallen  för  att  upprätthålla 

värdskap.  Idag  håller  de  medarbetarsamtal  efter  en  struktur  kring  deras  värderingar  ”mod”, 

”öppenhet”  och  ”helhetssyn”.  I  framtiden  kan  de  komma  att  hålla  medarbetarsamtal  utefter 

”viskap”, ”kundskap” och ”värdskap”. Nyckelpersonen nämner att förändringsarbete tar tid; ”Det är 

ingen quick fix, vi måste vara ihärdiga och ha tålamod”.

För  att  summera  uppfattningen  om  organisationen  och  medarbetarnas  roll  i  värdskapet  pratar 

respondenterna om att konkurrensutsättning och privatisering är några av orskaerna till projektet. 

Processen att anta en idé är en evigt pågående cykel. Beroende på tid, rum och trender kommer  nya 

idéer att hamna i fokus (Czarniawska, 1996:41). Vi tolkar idéer, influerade av NPM, som orsaker till 

varför Sundsvalls kommun väljer att satsa på värdskap (Røvik, 2008:27-28). I relation till empirin 

kan  vi  också  se  värdskap  som  en  trend  som  ligger  i  tiden.  Respondenternas  uttalanden  om 

konkurrensutsättning och privatisering gör också att vi kan se att de har objektifierat idén kring 

värdskap  (Czarniawska,  1996:41).  Kring  medarbetarnas  roll  nämner  både  respondenterna  och 

nyckelpersonen att deras roll blir avgörande. Samtliga respondenter tar upp problematiken kring 

svåra medarbetare. Något som återkommit hos flera respondenter och även hos nyckelpersonen är 

att förändringsarbete tar tid, vilket även teorier kring organisationsförändring stödjer (Fernandez & 

Rainey, 2006:168-173). 

4.2 Kritisk analys

4.2.1 Dominanta berättelser

Under  intervjuerna med respondenterna och med nyckelpersonen har  vi  urskiljt  fem dominanta 

berättelser. De upprepades flera gånger och berättelserna bekräftades oberoende av varandra vid 

flera intervjuer. De framkommer också i tidigt skede vid intervjuerna. Vissa av dessa berättelser 

motsäger också varandra.   

Den första dominanta berättelsen är att (1) värdskap inte är någonting nytt. Berättelsen återkommer 

i intervjuerna vid flertalet tillfällen. Respondenterna talar om värdskap som bemötande. De nämner; 
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”Det  är  inget  nytt,  vi  har  jobbat  så  mycket  med  bemötande  och  etik.  Det  känns  mer  om en 

utveckling av det”, ”Vi jobbar väldigt mycket med bemötande. Värdskap är samma sak”, ”Vi har 

jobbat så mycket med bemötande. Det här blir finliret kan man säga”, ”Värdskap blev kanske ett 

nytt ord, men innehållet är det samma som bemötande”.

Den andra dominanta berättelsen är att (2) värdskapet behövs. Det beskrivs av nyckelpersonen som 

den gemensamma plattformen för kommunens arbetssätt. Berättelsen återkommer vid intervjuerna i 

olika former. Respondenterna nämner behovet av värdskap. De talar om att; ”Wow, det behövs”, 

”Vi jobbar väldigt mycket med bemötande och jag kan väl tycka att det här med värdskap är samma 

sak. Men det behövs”, ”Det behövs i och med konkurrensutsättningen. Annars kommer vi inte att ha 

några  kunder”,  ”Värdskapet  behövs  för  att  skapa  en  mer  lyhörd  kommun  som  jobbar  på 

medborgarnas  uppdrag”,  ”A och  O  är  att  skapa  ett  gott  rykte.  Annars  har  vi  inte  en  chans”. 

Resultatet visar att respondenterna talar om behovet av värdskap i två bemärkelser. Dels behövs det 

för att skapa ett gott arbetsklimat. Dels behövs det för kommunen i mötet med kund i och med 

konkurrensutsättningen.  Nyckelpersonen  bekräftar  behovet  av  värdskap  i  andra  termer. 

Nyckelpersonen nämner viskap, arbetsklimatet, och kundskap, kundmötet. Begreppen kommer från 

Gunnarssons bok samt från foldern Sundsvalls kommun valt att trycka upp. 

Den tredje dominanta berättelsen motsäger den andra. Den beskriver att (3) värdskapet inte behövs. 

Det framkommer därmed två dominanta berättelser som är totala motsatsen av varandra. Berättelsen 

om att värdskap  inte behövs återkommer i intervjuerna. Respondenterna nämner att; ”Det här är 

självklarheter. Är man i serviceyrke ska man vara serviceminded”, ”Ska det verkligen behövas? Ska 

man inte ha fått det med det allmänna sunda förnuftet?”, ”Egentligen tycker jag att det inte är något 

som skulle behövas”. En respondent nämner att medarbetare tycker att; ”Det är löjligt, så här gör vi 

ju redan”.

Studien visar två olika dimensioner till varför det  inte behövs. Den första dimensionen till att det 

inte behövs är på grund av att de redan jobbar i ett serviceyrke med bemötande. Av den anledningen 

är fokus på värdskap underförstått överflödigt. Den andra dimensionen till att det inte behövs är att 

chefer  inte  kommer  nå  svåra  medarbetare  med  värdskap.  Flera  respondenter  uttrycker  att 

medarbetare som behöver arbeta med värdskap inte kommer att ta till sig detta ändå. 

Den  fjärde  dominanta  berättelsen  som  framkommer  i  intervjuerna  och  vid  observation  på 

chefsträffen är (4)  svåra medarbetare. Alla respondenter har talat om detta och det har tagit stor 
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plats vid intervjuerna. Det togs även upp till diskussion vid chefsträffen. Samtliga menar att detta är 

en  utmaning  för  dem  som  chefer  i  implementeringen  och  upprätthållandet  av  värdskap.  En 

respondent säger;

”Man skulle önska att  man finge bort dem. Men det får man ju inte.  Man får 

försöka se till att dom gör så lite skada som möjligt. Det är nästan omöjligt att bli 

kvitt folk som inte passar. Man måste försöka jämka in dom så att de passar så bra 

möjligt. Det är kanske det som är utmaningen. Att få dom som inte jobbar så här, 

över i det tänket. Några kommer man aldrig att nå. Så länge det bara är någon så 

är det inte den som präglar verksamheten”.

Respondenterna nämner att;  ”De som har problem med bemötande blir  svåra att  nå nu också”, 

”Negativa människor finns överallt. Man kan fundera på vad de gör på jobbet om de tycker att 

kunden  är  besvärlig.  Så  visst  finns  det  dom  man  skulle  vilja  lyfta  ur  personalgruppen”. 

Nyckelpersonen är medveten om problematiken. Denne nämner att de tidigare haft en tradition av 

att omplacera; ”Vi har så stor verksamhet så att köpa ut någon har inte varit ett alternativ”. 

Nyckelpersonen menar att det måste finnas en tydlighet hos cheferna; ”Det blir chefens roll och 

ansvar. Vi (HR-staben) ger förutsättningar för cheferna så att de kan hjälpa och stötta individerna 

härifrån med jobb eller kompetensutveckling”. Nyckelpersonen menar att detta inte har fungerat 

tidigare.  Denne  frågar;  ”Har  vi  varit  tydliga  och  raka  i  vår  kommunikation  med  de  som inte 

fungerar? Vi har kanske varit för mjuka”. En av respondenterna stödjer nyckelpersonens berättelse 

kring chefens roll och ansvar i detta; ”Vi måste bli tuffare. Ibland skulle man behöva säga att du inte 

passar att jobba här”. Nyckelpersonen och flera respondenter nämner dock att det handlar om ett 

fåtal medarbetare.

Den femte dominanta berättelsen är att (5)  medarbetarens roll är avgörande. Det framkommer i 

samtal med respondenterna och med nyckelpersonen. Respondenterna säger;  ”Deras roll  är helt 

avgörande. Att de har det förhållningssätt gentemot varandra och våra kunder”, ”Personalen måste 

vara delaktiga. Det är en förutsättning. Annars blir det inte bra alls”, ”Det är ju dom som möter våra 

vårdtagare  och  deras  anhöriga”,  ”Det  är  medarbetarna  som  måste  upprätthålla  värdskapet”. 

Nyckelpersonen säger; ”Medarbetarens roll är helt av görande. Det är dom som möter och frontar 

våra  kunder.  Det  blir  avgörande  för  hur  Sundsvallsborna  kommer  att  se  på  kommunens 

verksamhet”. 
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Fem dominanta berättelser har framkommit. Ett par av dem motsäger också varandra. Det gör att 

respondenternas uppfattning av idén upplevs spretig och ambivalent. Respondenterna nämner att 

värdskapet behövs, samtidigt som det inte bör behövas. De menar att kommunens anställda redan 

ska arbeta på detta sätt. De dominanta berättelserna kopplar vi till det kritiska perspektivet, där det 

för givet tagna framträder kring värdskap (Wodak:1995:1). Precis som i det kritiska perspektivet så 

har  vi  med  de  fem  dominanta  berättelserna  undersökt  det  som  uttryckts  genom  språket  och 

signalerats tydligt  i  intervjuerna (Wodak, 1995:1).  Genom främliggörande har studien omprövat 

kända och bekväma antaganden kring idén värdskap (Lindblad-Gidlund, 2012:5-6).

Respondenterna har i tanken redan ställt in sig på att arbeta med bemötande och kundfokus. Dock är 

det flera som nämner att de har långt kvar när det gäller att praktisera idén. Vissa ”hur-frågor” kom 

fram under intervjuerna och blev obesvarade. Bland annat ”Hur ska vi implementera värdskap?” 

och ”Hur ska vi arbeta med svåra medarbetare?”. ”Huret” blev hängande i luften. Respondenterna 

nämner själva att det  är tidigt  i  implementeringsprocessen av värdskapsprojektet.  De hoppas att 

många  hur-frågor  blir  besvarade  under  processens  gång.  Många  inväntar  steg  2  i  projektet, 

workshopen, och hoppas att det medför klarhet. ”Huret” som respondenterna nämner kopplar vi till 

Weicks (1995:4-5) teori om meningsskapande där frågor som  hur,  var och  varför behövs för att 

förstå och skapa mening i det som ännu är okänt. Vi ser respondenternas ”hur-frågor” som en början 

för dem att forma och skapa mening i värdskapsarbetet. 

4.2.2 Dolda berättelser

Efter att ha analyserat dominanta berättelser gick vi tillbaka till empirin för att analysera motsatsen. 

Alltså för att analysera det som inte sägs, det dolda, eller det som motsäger vad som sägs. Vi har sett 

fyra dolda berättelser som framträtt i sin frånvaro.

Den första dolda berättelsen är (1)  det  för givet  tagandet av idén.  Värdskap är ett  nästa  steg i 

utvecklingen.  Det  är  ett  självklart  sätt  att  arbeta.  Respondenterna och dess  medarbetare  arbetar 

redan  med  bemötande.  Värdskapsprojektet  ligger  i  linje  med  hur  de  redan  ska  arbeta  på 

Socialtjänsten, med ett gott bemötande, vilket kan medföra idén kring värdskap tas för givet. Vid 

frågan  om  respondenterna  kunde  se  några  nackdelar  med  idén  kunde  ingen  av  dem  vid 

intervjutillfället ge något svar. De hade inte reflekterat över detta.

En andra delvis dold berättelse är (2)  varför värdskap? Alla uttrycker att värdskapet behövs men 

ingen nämner varför. Vi kan utläsa från andra svar att konkurrensutsättning, kundnytta, och svåra 
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medarbetare är orsaker till att värdskap behövs men det är ingen som direkt uttrycker behovet av 

värdskap. 

En tredje delvis dold berättelse är att (3) alla inte behöver arbeta med värdskap. Respondenter ser 

det som en självklarhet  att  samtliga inte  kommer anamma idén.  Flera nämner  svårigheten med 

medarbetare som inte vill ta till sig idén. De menar då att de får ”släppa dem”. Respondenter menar 

att de inte kan fokusera på de som inte vill, eller som tror att de redan kan. Det gäller att lägga fokus 

på de som vill och tar till sig idén, menar flera respondenter. En respondent säger; ”Nu gäller det att 

lyfta fram de som vill framåt. Är du inte med på tåget, synd för dig. Man kan inte lägga hur mycket 

energi som helst på dom. Vi måste se framåt”. Att ”släppa dem som inte vill”, innebär därmed att 

alla inte behöver arbeta med värdskap. 

 

En  fjärde  delvis  dold  berättelse  är  (4)  potentiell  krock  mellan  ledarskap  och  värdskap.  Flera 

respondenter nämner vikten att som chef vara en förebild. På chefsträffen nämndes också vikten av 

språkbruket  när  de kommunicerar  med varandra  och  med sina medarbetare.  Vad händer  då  en 

respondent talar om sina svåra medarbetare i termer som ”rötägg” och ”terrorister”? Här uppstår en 

spänning mellan ledarskapet och att leva upp till ett gott värdskap.  

Fyra dolda berättelser har analyserats fram. Detta för att ompröva och diskutera dolda och sociala 

strukturer  som  ledare  uppfattar  i  värdskapsarbetet.  I  relation  till  empirin  kopplar  vi  detta  till 

begreppet främliggörande. De fyra dolda berättelserna har varit en metod för att reflektera över 

befintlig kultur. I analysarbetet kan vi bland annat se att den kultur som ledare befinner sig i, det vill 

säga hur ledare tänker, känner, värderar och agerar, kan krocka med det nya sättet att tänka och 

värdera i och med värdskapet (Alvesson, 2002:1-3, Lindblad-Gidlund, 2012:5-6).

5. Diskussion
I detta avsnitt förs en dialog kring de teoretiska utgångspunkterna i förhållande till resultatet och 

fallet.  Diskussionen  förhåller  sig  till  studiens  syfte  och  diskuterar  vidare  spänningar  som 

framträder i antagandet av idén kring värdskap. 

Alvesson (2002:1-3) skriver om att leda och styra med kultur. Han menar att kulturen är en viktig 

dimension  i  organisationen  och  en  central  aspekt  för  att  överleva  på  marknaden.  I  tiden  med 

nyliberalism  och  New  Public  Management  (NPM)  då  företagsinspirerade  idéer  överförs  till 
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offentlig  sektor  i  större  utsträckning  (Røvik,  2008:27-28),  är  det  inte  uppseendeväckande  att 

Sundsvalls kommun väljer att lägga fokus på ett värdskapsprojekt. Värdskapsprojektet förstärker 

Alvessons (2002:1-3) argument, att kulturen är en möjlighet för Sundsvalls kommun att ”överleva” 

och vara konkurrenskraftiga i nutidens privatiseringar. 

Alvesson (2002:1-3) skriver att kulturen styr på vilket sätt chefer och medarbetare relaterar och 

interagerar  med  kunder  och  med  varandra.  Det  betyder  att  kulturen  blir  avgörande  för  vilket 

bemötande  de  anställda  ger  och  kunderna  får.  I  relation  till  fallet  kan  vi  se  värdskap  som en 

kulturförändring  för  att  få  kommunens  anställda  att  arbeta  med  ett  gott  bemötande  och  med 

kundfokus.  För  Sundsvalls  kommuns  anställda  innebär  det  bland  annat  att  börja  betrakta 

medborgaren som kund.  

För att den nya kulturen ska bli levande behövs gemensamt språk, gemensamma värderingar och 

antaganden i värdskapet (Alvesson, 2002:4-5, Schein, 1990:7). Gemensamt språk behövs för att 

kommunens anställda ska förstå varandra bättre. Gemensamma värderingar styr förhållningssättet 

kommunens anställda ska upprätthålla. Gemensamma antaganden är nödvändigt för att själva idén 

kring  värdskap ska  blir  meningsfull  och  omsättas  i  beteende  och  handling.  Utan  gemensamma 

antaganden blir idén inget annat än ”ord på papper”.

Resultaten visar  en  spänning i  användandet  av begreppet  kund.  Respondenterna  använde bland 

annat begreppen ”vårdtagare”, ”brukare”, ”klient”, ”patienter”, ”våra boende” och ”anhöriga”, när 

de pratar om kunden. Ibland rättade de sig själva vid intervjutillfället när de inte använt begreppet 

kund i första hand. Kundbegreppet kan vara främmande och obekant för respondenterna. Alternativt 

ville  de inte  använda sig  av  begreppet,  vilket  kan vara  en  bidragande faktor  till  den upplevda 

spänningen. 

Vi  vill  även  lyfta  frågan  hur  medborgaren påverkas  av  användningen  av  kundbegreppet?  En 

reflektion kring kundbegreppet är om det förstärker medborgarens upplevelse av service. Kommer 

förändringen förbättra medarbetares service gentemot medborgaren, att medborgaren upplever en 

bättre service,  ett  bättre bemötande,  när den kommer i kontakt med Sundsvalls  kommun? Eller 

kommer  kundbegreppet  upplevas  affärsmässigt?  En risk  kan  vara  att  medborgaren  upplever  att 

kommunen ska ”tjäna pengar” på denne. Och hur påverkar det i så fall den upplevda servicen? Kan 

kundbegreppet krocka med medborgarens syn på kommunens demokratiska uppdrag? 
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I  samtal  med  nyckelpersonen  samt  vid  chefsträffen  diskuterades  även  ett  annat  begrepp, 

kulturbärare. Nyckelpersonen talade om att kulturbärare innebär att ”bära det arbetsgivaren står 

för”. I analysarbetet har det tydligt framkommit att respondenterna och nyckelpersonen inte har 

samma syn på begreppet. Flera respondenter har svårt att förhålla sig till begreppet kulturbärare, 

några talar om att vara en förebild istället. Studien visar ett glapp då de inte lägger samma mening i 

begreppet. Det finns en spänning i detta. Att vara kulturbärare är ett mycket större uppdrag än att 

var en förebild. Att bära vad arbetsgivaren står för, innefattar hela deras chefs- och ledarroll. En 

förebild kan vem som helst vara. 

I  det  här  skedet  i  implementeringsprocessen  av  värdskap  kan  vi  se  att  det  finns  brister  i  det 

gemensamma språket. Av resultaten framkommer svårigheter med att använda begreppet kund och 

förhålla sig till begreppet kulturbärare. I spänningen kan vi se vikten av ett gemensamt språk när en 

ny kultur ska bli levande. Organisationen bör ha samma förståelse för begreppen om den, enligt 

Alvesson (2002:4-5) och Schein (1990:7), ska bli levande. Det blir svårt som medarbetare och chef 

att förstå och att relatera till dess innebörder om begreppen har olika meningar.  

Projektet värdskap, som riktar sig till alla anställda, syftar till att bygga en kultur med gemensamma 

värderingar som plattform (Thun et. al., 2012). I studien har det framkommit en risk att inte leva 

upp till det goda värdskapet. Det finns en risk utifrån två aspekter. Dels för att kunder inte får det 

goda bemötandet som Sundsvalls kommun satsar på att utveckla. Dels för att svåra medarbetare inte 

kommer att ta till sig budskapet. I intervjuerna har samtal om svåra medarbetare tagit stor plats. 

Respondenterna har talat om medarbetare som inte vill eller som inte kommer att leva upp till det 

goda värdskapet. Något vi har reflekterat över under studiens gång är också chefens viktiga roll i att 

leva upp till värdskapets värderingar. 

Både  Awasthy  et.  al.,  (2011:46)  och  Schien  (1990:7)  skriver  om att  kulturen  delvis  består  av 

värderingar.  Gemensamma  värderingar  styr  förhållningssättet  chefer  och  medarbetare  ska 

upprätthålla. Om chefen har ett förhållningssätt som inte går i linje med värdskapets värderingar 

kommer inte den nya kulturen att upprätthållas. Nyckelpersonen nämner betydelsen av att chefer 

har ”de rätta” egenskaperna i sin ledarroll. Ledaregenskaper blir viktigare än yrkeskompetens när 

Sundsvalls  kommun  ska  arbeta  långsiktigt  och  strategiskt  i  förändringsarbetet.  Thordarsson 

(2011:4) skriver också om hur egenskaper styr attityder och beteenden vilket i sin tur visar sig i 

bemötandet, vare sig det är bra eller dåligt.  Detta förstärks av resultaten då det framkommit en 

spänning i  chefens förhållningssätt  som inte går i  linje med värderingarna i  värdskapet.  Wodak 
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(1995:3) nämner att det man pratar om hör ihop med hur man är i det sociala, alltså i det här fallet 

hur man är som chef. Vad händer då om en respondent uttalar sig om svåra medarbetare och kallar 

dem ”rötägg” och ”terrorister”? Denna spänning kan leda till att Sundsvalls kommun inte bygger de 

gemensamma värderingar som Alvesson (2002:4-5) och Schein (1990:7) menar är av betydande 

vikt för att den nya kulturen ska bli levande.

För att idén kring värdskap ska få liv måste idén kännas relevant och meningsfull samt knytas till ett 

problem som organisationen har (Czarniawska, 1996:23-27). Om inte detta görs kommer inte de 

anställda  i  organisationen  att  ta  till  sig  idén  och  arbeta  med  den.  Koncernstaben  uttryckte  i 

Projektdirektiv  Värdskap  (Söderlund,  2010)  att  arbetet  med  värdskap  är  ett  sätt  att  förbättra 

förekommande  problem  med  attityder  hos  kommunanställda.  Idén  kring  värdskap  bör  i  den 

bemärkelsen kännas meningsfull för koncernstaben, vilket i sin tur gör att idén bör antas och få liv. 

Men känns idén lika meningsfull för chefer och medarbetare i kommunen? En delvis dold berättelse 

i analysen är bland annat varför värdskap? Det kan därmed finnas en risk i att idén kring värdskap 

inte upplevs relevant och meningsfull för våra respondenter. 

I  analysarbetet  har  det  framkommit  spänningar  i  antagandet  av  idén  kring  värdskap.  Ett  par 

dominanta berättelser motsäger varandra, vilket är väldigt intressant. Värdskapet behövs samtidigt 

som värdskapet inte behövs. Det finns en tvetydighet i detta.  Resultaten har visat en dragkamp 

mellan olika uppfattningar av idén. Vi tycker dock att dragkampen måste ges utrymme för att ledare 

ska hitta mening i ramverket som Sundsvalls kommun har gett dem. Giritli-Nygran & Lindblad- 

Gidlund (2009:6-7) menar också att  det  är  en del av processarbetet  i  antagandet  av idén kring 

värdskap. Men vad händer om chefens mening blir  att  värdskapet inte behövs? Vad får det för 

konsekvenser för Sundsvalls kommun? Om chefer inte skapar mening i idén kommer de heller inte 

att anta den. Att ledaren skapar mening och antar idén är därför avgörande för att värdskapet ska 

leva och upprätthållas i organisationen. 

Alvesson (2009:126-150) menar att ledare fungerar som en överförare av den nya kulturen. Vad 

händer om ledare inte skapar mening i idén? Kan det innebära att den nya kulturen inte överförs till 

arbetsgrupperna?

Det finns en komplexitet i antagandet då idén tolkas på flera olika sätt. Olika tankestrukturer ligger 

bakom hur ledare skapar mening vilket i sin tur påverkar hur de kommer att arbeta med idén framåt 

(Weick, 1995:4-5). Det handlar även om vilken kontext ledaren befinner sig i (Alvesson, 2002:4-5). 

38



Bland  annat,  vilken  arbetsgrupp  de  arbetar  i.  Idén  om värdskap  kan  alltså  få  olika  meningar 

beroende ledarens tolkning och den kontext denne befinner sig i. Det subjektiva antagandet av idén 

gör att ledare kommer förhålla sig och arbeta med värdskap på olika sätt. Utifrån resultaten kan det 

innebära att vissa arbetsgrupper kommer att arbeta mer med värdskap än andra arbetsgrupper.

Hittills har vi diskuterat risker i antagandet av idén kring värdskap. Det finns även möjligheter i 

projektet som kan påverka antagandet av idén positivt. Att samtliga anställda får samma information 

är en förutsättning för att lyckas i ett förändringsarbete (Fernandez & Rainey,  2006:169). Detta 

krävs för att minska motståndet och reducera osäkerheten hos organisationens medlemmar. Det ökar 

även  involveringen  och  engagemanget.  Fernandez  & Raineys  (2006:169)  resonemang  förstärks 

genom Sundsvalls kommuns sätt att implementera värdskapet, bland annat genom föreläsning och 

workshop till kommunens 7500 samtliga anställda. Detta ger kommunens anställda ett ramverk och 

en plattform, vilket även kan kopplas till Scheins (1990:7) tidigare definition av organisationskultur. 

Gunnarsson & Blohm (2011:35) skriver om sex olika grunder i värdskapet där  kunskap är en av 

dem. De nämner att det är viktigt att vara trygg i sin kompetens. I och med Sundsvalls kommuns 

utbildning får samtliga anställda kunskap som kan ge dem nytta i sitt arbete med bemötande av 

kunder, kollegor och chefer. Kunskapen kring värdskap bidrar också till att upprätthålla den kultur 

som Sundsvalls  kommun håller  på att  bygga upp.  Czarniawska (1996:23-27)  och Johansson & 

Heide (2008:21) skriver att det krävs kommunikation och upprepning för att en idé ska bli levande. 

Resonemanget  försärks  av  vår  fallbeskrivning,  där  kommunen  ger  de  anställda  två  steg  i  en 

utbildning, material och tillgång till en webbsida för värdskapet. Kommunens anställda får därmed 

kunskap, kommunikation och upprepning. Vi ser detta som en möjlighet i antagandet av idén kring 

värdskap.

Trots att det finns gott om material, det finns en väl utarbetad utbildningsplan och chefer får stöd 

och verktyg av koncernstaben i värdskapsprojketet kvarstår frågan; Hur? Hur ska cheferna i sin roll 

praktisera idén? Det i sin tur skapar frågan; Hur ska Sundsvalls kommun få värdskapet att leva? Här 

uppstår ytterligare en spänning. Sundsvalls kommun har verktygen för att arbeta med värdskap. 

Ändå vet inte flera respondenter hur de ska arbeta med värdskapet framåt. ”Huret” kan bero på att 

cheferna befann sig tidigt i implementeringsprocessen vid intervjutillfället. Men det kan också bero 

på var chefen befinner sig i sitt ledarskap. 

Alvesson (2002:95)  menar  att  ledaren  bör  upplevas  som överförare  av  kultur.  Awasthy.  et.  al., 
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(2011:45) skriver att ledaren har en central och betydelsefull roll i ett förändringsarbete. Det innebär 

att ledaren är en viktig aktör i införandet av en kulturell förändring och ledaren blir också viktig i 

överförandet  av  kultur.  Detta  förstärker  resultatet  som  visar  att  chefer  får  en  viktig  roll  när 

värdskapsarbetet ska implementeras, överföras och upprätthållas. För att nå målet som Sundsvalls 

kommun har med värdskapsprojektet, nämligen att bli en av landets bästa i sin kommunikation med 

både  kommuninvånare  och  kommunanställda,  har  chefen  en  central  roll.  Chefer  får  alltså  en 

väsentlig roll när det gäller att leda och styra sina medarbetare i sitt förhållningssätt. 

Vi  vill  även  lyfta  vår  diskussion  till  ett  större  perspektiv.  Czarniawska  (1996:41)  nämner  att 

beroende på tid kommer olika trender att vara i fokus. Är värdskap bara en trend? Kanske kommer 

fokus på värdskap förändras beroende på tid. Och vad händer om det blir regimskifte? Idag har vi 

ett politiskt styre som förespråkar privatiseringar och konkurrensutsättning av offentlig verksamhet. 

Värdskapsprojektet  har  även ett  sista  datum. Projektet  löper  ut  i  december  år  2013. Det  ligger 

därmed till stor del hos politikerna att upprätthålla det goda värdskapet. Deras fokusområde styr 

vad verksamheten ska arbeta med. Det styr också hur verksamheten kommer att arbeta framåt. Då 

makten ligger hos politikerna och fokus kan komma att ändras vid nästa val funderar vi över om det 

kan påverka ledares upplevelse och förhållningssätt till värdskap. Utifrån den aspekten blir chefen 

relativt maktlös i att upprätthålla värdskapet. När ledare arbetar i en politiskt styrd organisation, vad 

händer om deras personliga politiska åsikter krockar med det rådande politiska styret och deras 

fokusområde? Om chefer inte håller med de nyliberala strömningarna som värdskapet kan tolkas 

till, kan det påverka chefens vilja att arbeta med värdskap? Vi anser att den politiska aspekten är 

intressant att reflektera över då kulturförändringen och värdskapsarbetet sker inom offentlig sektor. 

6. Slutsatser
Uppfattningen av värdskap kan vid en första anblick anses enkel. Men genom linsen av en tematisk 

och kritisk analys framkommer en mer komplex bild vid antagandet av idén. Uppfattningar så som 

att  värdskap  behövs  samtidigt  som  det  inte  behövs,  hanteringen  av  svåra  medarbetare,  den 

potentiella krocken mellan ledarskap och värdskap samt ”hur-frågorna” som ännu inte besvarats, 

bidrar till den komplexa bilden. Spänningar finns inom möjligheterna med värdskapsprojektet, de 

finns även inom riskerna. Gränserna mellan dem är inte alltid självklara. Ibland flyter de samman. 

Vissa  spänningar  som  framkommit  kan  dock  existera  för  en  kortare  period  då  vi  fångat  en 

ögonblicksbild  i  studien.  Spänningarna kanske inte  finns längre fram i  tiden då chefer  kommit 
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längre i processen av att anta idén. Andra spänningar kan vara mer långsiktiga och kräva mer arbete 

för att värdskapet ska upprätthållas och leva.

Studien visar en variation i  antagandet av idén. Idén kring värdskap får olika antaganden och i 

studien  har  det  framkommit  att  alla  inte  har  antagit  idén.  Någon  har  kommit  längre  i  sitt 

meningsskapande medan en annan har långt kvar. En tredje kommer kanske inte alls att anta idén.

För att summera möjligheter i värdskapet upplever respondenterna idén positivt. De får draghjälp 

för att lyfta vikten av ett gott bemötande. Resultatet visar också att respondenterna ser projektet som 

ett  stöd i  sin chefsroll,  att  tydliggöra vilka ramar och vilket förhållningssätt  som de ska arbeta 

utefter.  Alla  medarbetare  får  samma information  i  och  med utbildningen,  de får  en  gemensam 

plattform, vilket är en möjlighet för att lyckas i projektet. Möjligheterna för organisationen, om de 

lever upp till och upprätthåller värdskap, är att kunder väljer Sundsvalls kommun istället för privata 

aktörer.

En risk i värdskapet är att respondenterna inte tar till sig idén då flera uttrycker att de redan arbetar 

med bemötande. Det finns även en risk med att chefens värderingar inte stämmer överens med, eller 

att chefen inte lever upp till, värderingarna i värdskapet. Risken med att chefen inte tar till sig idén 

kan även bli en risk för arbetsgruppen. Värdskapet kan då komma att få mindre fokus, eller inget 

fokus alls, på arbetsplatsen. En annan risk av att chefen inte tar till sig idén är att det kan få negativa 

konsekvenser  för  organisationen.  Det  kan  till  exempel  innebära  att  vissa  arbetsplaster  inom 

Sundsvalls kommun inte kommer att arbeta med värdskap. En risk finns då att kunder väljer privata 

aktörer istället för Sundsvalls kommun, på grund av att de får ett bättre bemötande hos en annan 

aktör. En annan risk i värdskapet är att medarbetare inte tar till  sig budskapet i projektet då de 

uttryckt att de redan arbetar med bemötande, att det inte är något nytt.

Spänningarna kring antagandet av idén är många och laddade. Studien har medvetet plockat fram 

dessa.  Det  är  i  spänningarna  som det  finns  möjlighet  att  arbeta  och  förbättra.  Det  är  också  i 

spänningarna som möjlighet till förändring kan ske. Vi vill dock framhålla att slutsatserna till viss 

del kan vara dragna till sin spets. Men de sätter ändå fokus på spänningar kring värdskapet som 

Sundsvalls kommun bör reflektera över. 
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6.1 Studiens avgränsningar

Studiens har skildrat ett ledarskapsperspektiv. Det har varit chefers syn som synliggjorts. Samtliga 

respondenter  och  nyckelpersonen  har  talat  om  medarbetarnas  viktiga  roll  i  värdskapet. 

Medarbetarnas roll benämns som avgörande då det är dem som möter kunderna i första hand. En 

avgränsning som studien  gjort  är  att  inte  skildra  ett  medarbetarperspektiv.  Eftersom Sundsvalls 

kommun  befann  sig  i  ett  tidigt  skede  i  implementeringen  av  projektet  när  uppsatsskrivandet 

påbörjades fanns ingen möjlighet att undersöka antagandet av en ny idé ur ett medarbetarperspektiv. 

I empirin har samtal om svåra medarbetare tagit  stor plats. Ämnet, svåra medarbetare, och den 

spänning som finns kring dem är intressant. Men vi har medvetet valt att avstå från en djupare 

diskussion kring detta på grund av studiens ledarskapsperspektiv. Medarbetarperspektivet blir en 

helt annan studie.

En annan avgränsning i  studien är att  den studerat  antagandet  av idén kring värdskap inom  en 

förvaltning, Socialtjänsten. Det hade varit intressant att genomföra en jämförande studie på flera 

förvaltningar inom Sundsvalls kommun. Men på grund av den korta tiden för uppsatsskrivandet och 

på  grund  av  det  tidiga  skedet  i  implementeringen  av  värdskap  för  kommunen  så  fanns  ingen 

möjlighet till detta.

7. Förslag till vidare studier
Värdskapsarbetet är ett stort projekt för Sundsvalls kommun och det finns mycket som är intressant 

att studera i detta. Det finns några perspektiv som skulle vara intressanta att studera närmare. 

Bland annat skulle det vara intressant att komma tillbaka till Sundsvalls kommun och Socialtjänsten 

om ett år för genomföra intervjuer med samma respondenter. Har deras uppfattning och upplevelse 

kring  värdskap  förändrats?  Finns  samma  spänningar,  möjligheter  och  risker  kvar?  Har  nya 

spänningar uppstått? Har de som ännu inte antagit idén, antagit den? 

En  andra  intressant  infallsvinkel  skulle  vara  att  genomföra  en  jämförande  studie  mellan  olika 

förvaltningar för att se om antagandet av värdskap skiljer sig dem emellan.

Ett tredje förslag är att studera värdskap ur ett medarbetarperspektiv då det är dem som i första hand 

möter kunden. Det skulle vara intressant att studera hur de uppfattar och antar idén samt se vilka 
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möjligheter och risker de upplever i värdskapet.

Ett fjärde, och sista, förslag är att studera värdskapet utifrån medborgarens/kundens perspektiv. Det 

skulle vara intressant att se hur de upplever att Sundsvalls kommun arbetar med värdskap. Hur 

upplever de förskjutningen och användandet av kundbegreppet? Hur upplever de bemötandet från 

kommunens anställda? 
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Appendix

Appendix 1. Mailfrågor till respondenter

1. Hur uppfattar du vart idén kring värdskap kommer ifrån?

2. Vart hörde du först talas om värdskapsprojektet?

3. Vilken var din första tanke när du hörde om detta?

4. Vad innebär värdskap för dig?

5. Hur ser du på din roll i värdskapet?

6. Vad tror du att värdskapet har för betydelse för Sundsvalls kommun som organisation?

7. Vad ser du för möjligheter i värdskapet?

8. Vilka problem/hinder kan du se?
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Appendix 2. Intervjufrågor till respondenter

Allmänna frågor

1. Hur länge har du jobbat inom Sundsvalls kommun?

2. Hur länge har du varit chef i kommunen?

3. Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen?

4. Hur stor är din arbetsgrupp?

5. Vad har du för utbildning?

6. Vad har du gjort innan du jobbade på Sundsvalls kommun? Tidigare arbetsplatser och 

befattningar? 

Frågor kring idén

7. Hur uppfattar du vart idén kring värdskap kom ifrån? 

8. Vart hörde du först talas om värdskapet?

9. Hur kommer det sig, tror du, att kommunen driver igenom och jobbar med det här projektet?

10. Vilken var din första tanke när du hörde om detta? 

11. Tycker du om förändringen/idén? Kan du stå för denna? 

12. Kan du styra och navigera inom kulturens givna ramar? Lättare/svårare?

13. Fördelar/nackdelar med värdskapet?

Frågor kring rollen

14. Vad innebär värdskap för dig?

15. Vad ska du göra för att upprätthålla värdskapet?

16. Hur ser du på din roll både tolkare, förmedlare och upprätthållare av kulturen/värdskapet?

17. Hur upplever du det att bli/vara kulturbärare? Vill du vara kulturbärare? 

18. Känns det okej att vara kulturbärare? När känns det inte okej?

19. Vad ser du för möjligheter i din roll i och med värdskapet? Vilka problem/hinder kan du se? 

20. Ser du en förändring i din roll i och med värdskapet? Tycker du om den förändringen? Kan 

du stå för denna? 

21. Hur vill/kommer du att arbeta med dina anställda i värdskapet?

22. Kan du styra och navigera inom kulturens givna ramar?

23. Fördelar/nackdelar i din roll?
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Frågor kring organisationen och medarbetarna

24. Vad tror du att värdskapet har för betydelse för Sundsvalls kommun som organisation?

25. Din syn på de anställda? Vad blir deras roll?

26. Hur öppna/mottagliga tror ni att medarbetarna är för dessa nya idéer och värderingar i denna 

organisationsförändring?

27. Fördelar/nackdelar för de anställda?
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Appendix 3. Intervjufrågor till vår nyckelperson

Frågor kring idén

1. Hur tror du att cheferna uppfattar idén?

2. Vilka fördelar och nackdelar tror du att de ser med värdskap?

Frågor kring rollen

3. Hur tror du att chefer upplever det att vara kulturbärare?

4. Vi har sett vid intervjuerna att chefer vill ha stöd och verktyg, de vet inte riktigt hur de ska 

arbeta vidare med värdskap. Hur ser du på att ge stöd och verktyg?

5. Vem ska forma verktygen?

Frågor kring organisationen och medarbetarna

6. Hur ska ni, Sundsvalls kommun, upprätthålla värdskapet?

7. Hur tänker ni arbeta när projektet är slut?

8. Hur får ni värdskapet att fortsätta leva?

9. Hur ska Sundsvalls kommun arbeta med medarbetare som inte har det goda värdskapet?

10. Hur  ser  du  på  problematiken  kring  svåra  medarbetare  som inte  lever  upp till  det  goda 

värdskapet?

11. Din syn på medarbetarna, vad blir deras roll?

12. Din syn på cheferna, vad blir deras roll?

13. Hur öppna/mottagliga tror du att cheferna är för denna organisationsförändring?

14. Hur viktiga är begreppen ”viskap”, ”kundskap”, ”värdskap” och begreppet ”kund”?
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