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Sammanfattning 

 

Titel: Den svenska folkrörelsekulturen - En deskriptiv studie om folkrörelsers organisationskultur 

under påverkan av kulturpolitiken 

 

Ämne: Företagsekonomi C - Organisation 

 

Handledare: Fotis Theodoridis 

 

Författare: Setareh Malekzadeh & Bahram Nouraei 

 

Syfte Syftet med denna studie är att kartlägga organisationskultur inom folkrörelseorganisationer 

samt att undersöka dess eventuella förändringar under påverkan av kulturpolitiken. 

 

 

Teoretisk referensram: Denna studie tillämpar Geert Hofstedes teorier som behandlar olika 

nivåer och dimensioner av organisationskultur. Studien behandlar värderingar, ritualer, hjältar och 

symboler inom varje organisation i fråga i ett sammanhang av organisatoriska praktiker som 

meningsbärande kulturella uttryck. 

 

 

Metod: Studien har genomförts med ett kvalitativt angreppssätt där semistrukturerade intervjuer 

utförts med hjälp av ett bekvämlighetsrvalsstrategi. Datainsamlingen har genomförts genom 

personliga intervjuer med fyra medarbetare på två folkrörelseorganisationer i Stockholm d.v.s. 

ABF och Riksteatern. De valda Organisationerna är verksamma inom olika verksamhetsområde 

och respondenterna har jobbat i varierande positioner och har fleråriga arbetserfarenheter. 

Intervjuerna spelades in efter beviljat tillstånd och säkerställandet av respondenternas anonymitet. 

En innehållsanalys genomfördes efter transkribering av inspelat material i form av citat och egna 

tolkningar. Studien behandlar också en del sekundärdata i form av historisk information om 

folkrörelsernas samhälleliga rötter och utvecklingsprocess. 

 



 

 

Slutsatser: Studien visar en ständigt pågående omorganiseringsprocess inom 

folkrörelseorganisationer vilket orsakat signifikanta förändringar inom folkrörelsernas 

organisationskultur. Konflikten mellan folkrörelsernas ideella logiker och kulturpolitikens 

kvalitetslogik uppträder i organisationskulturen på olika sätt. ABF:s kärnvärderingar nämligen 

hjälpsamhet, jämlikhet och högt arbetsengagemang anses vara mindre aktuella idag. Hjälpsamhet 

och jämlikhet ligger också till grund för Riksteaterns demokratiseringsverksamhet och anses 

fortfarande vara aktuella i organisationen. När det gäller ABF har vi funnit att organisationen har 

utvecklat en professionell och icke-normativ organisationskultur med stränga kontrollmekanismer 

och stor fokus på arbetsutförande och processansvar i ett slut organisationssystem. Stränga 

kontrollmekanismer anses vara ett resultat av kulturpolitikens krav på ökad internkontroll och 

kvalitetssäkring. Studien visar att Riksteatern har utvecklat en komplex mångsidig 

organisationskultur som finns i två sammanhängande lager. En lokal, personalinriktad och 

normativ arbetskrets som omger sig med professionella, resultatinriktade och pragmatiska 

medarbetare. Detta leder till en normativ organisationskultur som erbjuder pragmatiska lösningar 

i syfte att kunna leva upp till kulturdepartementets krav på hög kvalitet, resurseffektivitet och 

antalet besökare. Det finns en tendens mot professionalism och pragmatism inom båda 

organisationerna. Detta kan bero på att båda organisationerna är ekonomiskt beroende av statliga 

bidrag och därför ska leva upp till kulturpolitikens kvalitetskrav. Detta ledde också till svagt 

normativt engagemang och ett slags samhällelig passivitet.  Vi har också funnit att betoningen på 

kvantitativ utvärdering inte är en fungerande strategi för utvärdering av ideell kulturverksamhet. 

Istället har detta orsakat paradoxala uppdrag och identitetsförvirring inom organisationerna enligt 

våra respondenter. 

 

 

 

Nyckelord: Organisationskultur, Folkrörelser, Gräsrotsrörelse, maktrelationer, Civilsamhället, 

Kulturpolitik, New Public Management, Abstract Management, ABF, Riksteatern 



 

 

Abstract 

 

Title: The Swedish social movement culture – A descriptive research about the organizational 

culture of the Swedish social movements under the impact of cultural policy  

 

Subject: Business administration - Organization 

 

Research Supervisor: Fotis Theodoridis 

 

Authors: Setareh Malekzadeh & Bahram Nouraei 

 

Purpose: The purpose of this paper is to provide a systematic description of the organizational 

culture in social movement organizations in Sweden and also to investigate its possible changes 

under the impact of cultural policy. 

 

Theoretical framework: The following study has been done using Geert Hofstede’s theories on 

different levels and dimensions of organizational culture. The study explores the organizational 

values, rituals, heroes and symbols in the context of organizational practices to be examined as 

meaningful cultural representations.  

 

Method: The following study has been done based on qualitative research method using semi-

structured interviews and convenience sampling strategy for data collection. The data has been 

collected through personal interviews with four employees from two social movement 

organizations in Stockholm and from different areas of practice; The Swedish National Touring 

Theatre (Riksteatern) and The Workers’ Educational Association (ABF). The respondents have 

been working in variety of positions and have many years of experience. The interviews have been 

recorded as audio files after granting permission and ensuring the respondents’ anonymity to be 

preserved. A content analysis has been done following the transcription of the recorded material 

in the form of quotes and interpretations. Secondary data has been also used in the form of 

historical information regarding the origins of Swedish social movements and their development 

process.   



 

 

Conclusions: The study shows that there is a constantly ongoing reorganization process in the 

Swedish social movements which has caused significant changes in the social movements’ 

organizational culture. The conflict between the logic of the social movements and the quality-

oriented logic of the Swedish cultural policy emerges in the organizational culture in different 

ways.  ABF’s core values such as benevolence, equality and high work engagement are considered 

to be less relevant in the current organizational culture. Benevolence and equality are also the core 

values of Riksteatern and are still considered to be relevant in the current organizational culture.  

When it comes to ABF, we have found that the organization has developed a professional and 

pragmatic organizational culture with strict control mechanisms and huge focus on task 

performance and processes in a closed-system organization. The strict control mechanisms are 

considered to be the result of the Swedish cultural policy’s requirements regarding internal control 

and quality assurance. The study shows that Riksteatern has developed a complex 

multidimensional organizational culture which exists in two interrelated layers. A local, employee-

oriented and normative work circle surrounded by professional, result-oriented and pragmatic 

coworkers. This leads to a normative organizational culture which offers pragmatic solutions in 

order to be able to meet the ministry of culture’s requirements regarding high quality, resource 

efficiency and visitor numbers. There’s a tendency towards professionalism and pragmatism in 

both organizations. This might depend on the fact that both organizations are economically 

dependent to public funds and therefore are required to meet the cultural policy’s quality 

requirements. This leads also to a low normative engagement and societal passivity. We have also 

found that the emphasis on the quantitative evaluation ad revision is not an effective strategy to 

evaluate nonprofit cultural organization. Instead, this strategy has caused paradoxical missions and 

confusion regarding organizational identity, according to our respondents.  

 

Keywords: Organizational Culture, Civil Society, Social Movements, Grassroots, Cultural Policy, 

New Public Management, Abstract Management, Swedish Workers’ Educational Association, 

Swedish National Touring Theatre, ABF, Riksteatern  



 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

 

Under studiens skrivandeprocess har vi som forskare haft nöjet att ta del av mycket 

värdefull information kring hur det svenska demokratiska systemet historiskt har 

utvecklats och vilken avgörande roll 1800-talets folkrörelser har spelat vid 

formulerandet, utvecklandet och förverkligandet av det svenska demokratiska 

systemets kärnvärderingar och grundläggande idéer. Vi vill tacka alla som har 

uppmuntrat oss under uppsatsens sammanställningsprocess och väglett oss genom 

studiens alla faser. Vi vill även ge ett stort tack till samtliga respondenter, som gav 

oss möjlighet att genomföra denna studie och bidrog till djupare förståelse av sin 

sociala verklighet. Slutligen tackar vi vår handledare Fotis Theodoridis för all 

konstruktiv kritik samt våra opponenter som bidragit med sina åsikter och idéer.  

 

Tack! 

 

Stockholm, 8 januari 2018 

Setareh Malekzadeh & Bahram Nouraei 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för studiens huvudbegrepp. Vi tar avstamp i att berätta 

kortfattat om kulturbegreppets olika fasetter utifrån ett historiskt perspektiv. Vi kommer även ge 

en bakgrundsförklaring kring kulturens betydelse för organisationer såväl som samhället i stort. 

Sedan riktar vi oss till civilsamhället och dess påverkan på kulturlivet i Sverige. Slutligen kommer 

vi formulera studiens syfte utifrån ett kulturpolitiskt perspektiv. 

  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1. Kulturbegrepp 

Kultur är ett komplext begrepp som inte är lätt att förklara. Det finns 156 olika definitioner som 

behandlar begreppet kultur (Kroeber & Kluckhohn, 1952). Men oavsett vilken definition tar man 

i beaktande är kanske den mest intressanta aspekten av kultur att den riktar oss till ett fenomen som 

händer under ytan. Ett fenomen som har en signifikant påverkan men är osynligt samt i stor grad 

omedvetet (Schein, 2004). Själva ordet är hämtat från latinets ``cultura``, som stod för odling och 

jordbruk och är begreppsmässigt relaterad till ord som ``kult`` och ``kultivering``. Ordet har 

använts i olika europeiska språk åtminstone sedan 1400-talet. Då hade man ett s.k. ontologiskt 

synsätt d.v.s. att skilja mellan det som existerar utan mänsklig orsak och vad som människor själva 

skapat; kultur och natur som varandras motsatser. Sedan genomgick kulturbegreppet en lång 

övergång tills 1800-talet där började man identifiera kultur utifrån ett antropologiskt perspektiv 

d.v.s. kultur som ett folks gemensamma vanor och verk. Mot slutet av 1800-talet började man se 

på kulturbegreppet utifrån ett estetiskt perspektiv som rör frågan om konstarter; litteratur, konst, 

musik, teater, film o.s.v. Det estetiska kulturbegreppet fann en viktig plats i dagens språkbruk på 

grund av att det backades upp av samhällets institutioner och därmed uttrycks i termer av 

kultursektorn och kulturpolitik. I början av 1900-talet hade kulturbegreppet ofta en mer allmän 

betydelse kopplad till mänsklig bildning vilket innebär att kulturen blev en fråga om individens 

intellektuella och moraliska standard.  Från och med mitten av 1900-talet utvecklas en mer 
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vetenskapligt hållbar definition som ser på kultur som meningsskapande praktiker och symboler 

eller det som kallas som det hermeneutiska kulturbegreppet vilket innefattar de aspekter av 

samhällslivet som har med tolkning och kommunikation att göra (Fornäs, 2012). 

  

1.1.2 Kultur och organisation 

När det gäller kulturens betydelse för organisationer ser man tydligen att det hermeneutiska 

kulturbegreppet ligger till grund för nästan alla definitioner på ämnet organisationskultur. Bl.a. den 

nederländska inflytelserika socialpsykolog och antropologen, Geert Hofstedes (2010) ser på 

organisationskulturen som en mental programmering bland organisationens medlemmar vilken ska 

undersökas utifrån organisatoriska praktiker, meningsbärande symboler och ritualer. Han menar 

att organisationskultur är ett holistiskt fenomen som utvecklats historiskt som en social 

konstruktion. 

Generellt kan man identifiera två olika synsätt på området: För det första finns det ett populariserat 

tankesätt som ser på organisationskultur som en variabel som kan styras genom 

förvaltningsmetoder. Man utgår ifrån att det finns ett samband mellan organisationskultur och 

ekonomiskt resultat (Denison, 1990; Kotter & Heskett, 1992; Sorensen, 2002). Vissa ledare har 

även diskuterat utvecklandet av ’’den rätta kulturen’’ eller ’’kvalitetskulturen’’. Dock framhåller 

den amerikanska psykologen Edgar Schein (2004) att detta tankesätt grundar sig i en ytlig och 

inkorrekt förståelse av kulturbegreppet samt en farlig tendens som försöker utvärdera vissa 

särskilda ‘’kulturer’’ på ett absolut sätt för att föreslå att det finns en ’’rätt kultur’’ för 

organisationer. Han menar att oavsett om det finns en funktionellt effektiv kultur eller ej, beror 

detta inte endast på kulturen, utan det beror på förhållandet mellan kulturen och den miljön där den 

existerar (Schein, 2004). 

Istället för att undersöka organisationskulturen utifrån ett simplistiskt och funktionalistiskt 

perspektiv fokuserar flera andra forskare på ett mer komplext och mångtydigt perspektiv som 

bygger på hur människor tenderar att tolka kulturen. Detta synsätt ser på organisationskulturen 

som en metafor för konceptualisering av organisationer (Smircich, 1983). Enligt det andra 

perspektivet är kultur inte någonting som organisationen besitter utan den är någonting som 

organisationen är. Därmed kan ledarna inte styra organisationskulturen på grund av att de själva 

är en del av den (Nicholson, 1984). Som ett mångdimensionellt fenomen, innehåller 
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organisationskulturen djuprotade värderingar såväl som symboliska uttryck och gemensamma 

sägande och görande som karaktäriserar den ytliga skikten av en organisation (Sathe, 1983). 

Forskarna är osäkra på om organisationer verkligen har förmåga att påverka organisationskulturens 

innehåll. Detta på grund av att organisationers kärnvärderingar anses vara djuprotade i den 

nationella kulturen som är konstruerad baserad på maktrelationer och strukturer som ett resultat av 

komplexa interagerande processer mellan olika faktorer såsom etnicitet, kön, religion osv (Schein, 

1983; Hofstede et.al. 1990). Dock är de yttre representationer av organisationskultur går att formas 

genom ledarskap. Till exempel ritualer, ceremonier, hjältar, symboler och andra olika artefakter 

(Sinclair, 1993). Det kulturella mönster som uppstår inom en organisation är faktiskt en 

uppsättning av gemensamma lärdomar som framträder i form av en respons till den aktuella miljön 

och i förhållande till olika arbetsuppgifter samt problem som uppstår (Turner, 1971; Schein, 1984). 

  

Konflikten mellan de ovanstående två synsätten gjorde att organisationskultur blivit ett 

betydelsefullt och omdebatterat ämne inom organisationsstudier. Det är inte överdrivet att säga att 

nuförtiden har begreppet organisationskultur samma status som strategi, struktur och kontroll 

(Hofstede, 1990). Den amerikanska organisationsteoretiker, Karl Weick (1985) har även nämnt 

organisationskultur och strategi som delvis överlappande sociala konstruktioner. 

Trots alla debatter och olika synsätt, finns det vetenskaplig konsensus om att organisationer 

producerar en viss attityd eller ett slags tankesätt bland medlemmarna som uppmuntrar dem att 

bete sig på ett visst sätt som inte nödvändigtvis sammanfaller med individuella värderingar eller 

befintliga samhälleliga normer (se t.ex. Merton, 1940; Whyte, 1956; Crozier, 1965; Hummel, 

1982; Baum, 1987; Jackall, 1988). Man kan tydligen se vilken roll organisationskultur spelar när 

det gäller att begränsa, stabilisera eller erbjuda strukturer och mening för organisationens 

medlemmar (Schein, 2004). Detta innebär att det går att se på en organisation som en relativt 

självständig kulturell enhet som är intressant att undersöka. Det finns oräkneliga undersökningar 

som behandlar detta ämne i både privat och offentlig sektor. Dock finns det en stor brist på studier 

som behandlar detta i ideell sektor, särskilt inom kulturområde. 
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1.1.3 Kultur och civilsamhälle 

När det gäller kulturens betydelse för samhälle, ser man tydligen att kultur är ständigt närvarande 

i samhällsdebatter såväl som den akademiska världen. Från och med början av det senaste seklet 

tills idag kan man se att det finns en pågående process av kulturalisering inom olika område. Man 

började integrera kulturen i allt bredare områden och frågor om kulturell identitet har kommit upp 

som kärnan av samhällsutveckling (Fornäs, 2012). 

Generellt kan man säga att samhällslivet delas i stat, marknad, civilsamhälle och familj, med 

utgångspunkt i handlingslogiker och ägandeformer (jfr. Wijkström & Lundström 2002, Harding 

2012c). Den statliga sfären karaktäriseras av en politisk-administrativ logik. Detta innebär att 

handlingar antingen fokuserar på att fatta politiska beslut eller på att verkställa dem. Den statliga 

sfären utgår ifrån ett så kallade våldsmonopol; den som inte följer lagar och regler kan bestraffas 

av rättsväsendet. Organisationer inom den statliga sfären är i stort sett skattefinansierade och 

offentligt ägda, medan marknadens organisationer är typiskt sett privatägda och vinstdrivande. 

Familjesfären däremot fokuserar på släktskapslojaliteter och personliga nära relationer. Därmed 

räknas den helt till privatlivet. 

Civilsamhället kännetecknas istället av frivilliga eller ideella logiker. Civilsamhälleliga 

organisationer är antingen oägda (stiftelser) eller ägda av sina medlemmar utan vinstintresse och 

har ideella syften. Dessa organisationer har beskrivits med hjälp av olika titlar och begrepp såsom 

stiftelseväsendet, associationerna, föreningslivet, idéburna organisationer, 

folkrörelseorganisationer eller intresseorganisationer. 

Dessa organisationer är alltså både icke-vinstdrivande och icke-statliga. Dock innebär detta inte att 

de helt är avkopplade från staten. Relationen mellan staten och civilsamhälleliga 

kulturorganisationer är baserad på samverkan (Michelletti 1994, Rothstein 1992). Inte bara på 

grund av att de är finansierade av staten utan också på grund av att de i hög grad är involverade i 

den offentliga beslutsprocessen, både som remissinstanser och som utförare av politik. Därmed 

står de oftast ganska nära till politiska partier. Synen på civilsamhället i Sverige har i hög grad 

präglats av en betoning på folkrörelseorganisationer d.v.s. specifika typer av organisationer som 

har sitt historiska ursprung i 1800-talets frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelse (Myndighet för 

kulturanalys, 2012). Kulturlivets civilsamhälle har studerats på organisationsnivå inom flera olika 

akademiska discipliner, ofta med en organisationsteoretisk grund (Harding 2012a, 2012b).  
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Civilsamhällets ideella logiker har attraherat en signifikant del av svenska folket. I Sverige finns 

det över 200 000 ideella föreningar av olika slag. Sverige, tillsammans med Norge och Holland 

ligger i världstopp när det gäller ideellt arbete (Heldmark, 2016). Det faktum att nästan hälften av 

Sveriges vuxna befolkning jobbar ideellt visar att de är exceptionellt aktiva i det civila samhället i 

ett internationellt perspektiv (Svedberg, Essen & Jegermalm, 2010). 

  

  

1.2 Problemdiskussion 

I ett demokratiskt samhälle avses offentligas åtgärder på kulturområdet genom kulturpolitik. 

Uppkomsten av kulturpolitik som ett självständigt politiskt område dateras till 1974, då riksdagen 

för första gången fattade ett beslut om den svenska kulturpolitikens målsättningar, 

medelstilldelning, metoder och ansvarsfördelning. Dock hade en primär form av kulturpolitik 

formulerats redan år 1933 till följd av välfärdsstatens genombrott. Kulturpolitik är inte ett frekvent 

föränderligt politiskt område (Johannisson, 2010). Därför anses eventuella förändringar vara 

betydelsefulla för att närmare undersökas eftersom de signalerar signifikanta synsättsförkjutningar. 

Den första kulturpolitiska målsättningen betonade bl.a. att kulturpolitiken ska ”motverka 

kommersialismens negativa verkningar på kulturområdet”. Till följd av detta har näringslivet 

avvisats och fokusen läggs istället på föreningslivets och folkrörelsernas betydelse för kulturlivet. 

  

”Samhället har ingen anledning att driva en verksamhet som lika bra eller bättre sköts av en 

idéburen rörelse” (Prop. 1974:28) 

  

Viirman & Johannisson (2008) anser att i praktiken, den enhetliga kultursyn som låg till grund för 

dessa kulturpolitiska insatser gjorde att professionella institutioner fick tolkningsföreträde för att 

bestämma vad som är ‘’god kultur’’. Vidare förklarar de om hur en ‘’kulturvan elit’’, alltså de 

professionella kulturutövarna i institutioner, definierade innehållet för den kultur som skulle föras 

till de ”eftersatta grupper” man ville nå. Detta i kombination med att civilsamhälleliga 

organisationer blev alltmer beroende på offentliga medel, ledde till att civilsamhället inte blev den 
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aktiva och kraftfulla företrädare för eftersatta grupper som kulturpropositionen 1974 hade förutsatt 

(jfr. Viirman & Johannisson 2008). 

Sedan de ursprungliga kulturpolitiska målen kan man identifiera några stora förändringar både 

inom kulturområdet och även samhället. Under 2000-talets första år händer en stor förändring som 

ett resultat av den ekonomiska krisen på 1990-talet. En uppsättning nya reformer för 

serviceproduktion adopterades inom kommunala verksamheter under 1990-talet. Då 

introducerades den s.k. New public management som kännetecknas bl.a. av nya 

förvaltningsstrukturer, privata entreprenader och beställar-utförarorganisation (Viirman, A. & 

Johannisson, J. 2008). Grundidén med NPM är att minska avståndet mellan offentlig sektor och 

näringslivet genom att beakta företaget och dess förhållande till marknaden som en idealbild av 

offentlig verksamhet (Røvik, 2000). Som ett resultat av NPM togs ‘’kommersialismens negativa 

verkningar’’ bort från det senaste kulturpolitiska mål som formulerades år 2009. Dessutom sätter 

man mer fokus bl.a. på att ‘’främja kvalitet’’ i både de kulturpolitiska målen år 1996 och 2009 

(Prop 1996/97:3 & Prop. 2009/10:3). 

Uppdelning mellan den offentliga/privata sektorn och folkrörelser bygger på en dikotomi mellan 

professionella och amatörer i den statliga politiken. Denna dikotomi kan även identifieras mellan 

den professionella sfärens kvalitetslogik och den ideella sfärens demokratilogik (Harding 2012a, 

2012b). Frågan uppstår. Hur påverkas folkrörelseorganisationer av kulturpolitiska förändringar? 

Är folkrörelsekulturen fortfarande aktuell inom folkrörelseorganisationer? Hur ser konflikten 

mellan kulturpolitikens kvalitetslogik och folkrörelsernas demokratilogik ut? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga organisationskultur inom folkrörelseorganisationer samt att 

undersöka dess eventuella förändringar under påverkan av kulturpolitiken. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på två folkrörelseorganisationer i Stockholm från olika verksamhetsområde 

inom kultursektorn d.v.s. en organisation som arbetar med det estetiska kulturbegreppet samt en 
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organisation som fokuserar på bildningsverksamhet. Denna studie behandlar varken statliga eller 

privata kulturella organisationer. Dock kan detta vara ett intressant ämne för vidare forskning men 

med avseende på civilsamhällets signifikanta påverkan på svenskarnas kulturliv har vi som 

forskare valt att fokusera på folkrörelseorganisationer i kultursektorn. 

I denna studie kommer vi undersöka två av de största folkrörelseorganisationerna i Sverige; 

Riksteatern och ABF (Arbetarnas Bildningsförbund). 

  

2. Teoretisk Referensram 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för olika definitioner kring begreppet organisationskultur för 

att sedan skifta fokus mot studiens huvudsakliga teori om organisationskulturens olika nivåer och 

dimensioner som formulerades av Geert Hofstede år 2010. Hans teorier om 

organisationskulturens olika dimensioner och nivåer ligger till grund för våra intervjuer och 

kommer användas som studiens huvudsakliga analysinstrument. 

  

2.1 Definitioner av Organisationskultur 

Sociologen Henning Bang (1999) definierar organisationskultur som den uppsättning 

gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation 

när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden. Han delar organisationskulturen i två 

huvudsakliga kategorier; kulturinnehåll och kulturella uttryck. Med kulturinnehåll menar han de 

värderingar, normer, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar som finns inom en 

organisation. Medan kulturella uttryck består av beteende-, verbala-, materiella- och strukturella 

uttryck som uppstår inom organisationen. I likhet med Bang, definierar Abrahamsson & Andersen 

(2005) organisationskultur som tankemönster, uppfattningar, beteende, traditioner och ritualer i ett 

socialt sammanhang. Dessutom definierar den amerikanska psykologen, Edgar Schein (1984) 

organisationskultur som ett mönster av grundläggande antagande som utvecklas i en grupp för att 

gruppen kan klara av sina problem gällande anpassning med omvärlden samt intern integration. 

Schein framhåller vidare att detta mönster ska vara tillräckligt fungerande för att kunna anses vara 
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legitimt och därmed internaliseras genom nya medlemmar som ett pålitligt och korrekt sätt att 

uppfatta, tänka och känna i förhållande till organisationens problem. Schein (2004) har också 

framhållit att kulturens essens är mönsterbildning d.v.s. integration mellan olika element för att 

gestalta ett större paradigm. 

Geert Hofstede (1990) har diskuterat kring gemensamma kännetecken bland de ovanstående 

definitionerna samt många andra definitioner av organisationskultur. Han menar att alla 

definitioner påpekar att organisationskultur är holistisk och har utvecklats historiskt som ett socialt 

konstruerat fenomen som är svårt att förändras. Vidare berättar han att var och en av de 

kännetecken har separat diskuterats inom vetenskapliga skrifter under senaste decennier, men vad 

som är nytt med organisationskultur idag är att alla de kännetecknen har integrerats i en och samma 

social konstruktion. 

  

   För denna studie har vi valt att använda oss av den nederländska inflytelserika socialpsykolog 

och antropologen, Geert Hofstedes teori om organisationskultur och dess dimensioner. Hofstede 

(2010, 344) definierar organisationskultur som: 

  

‘’The collective programming of the mind that distinguishes members of an organization from 

others‘’ 

  

I det följande kommer vi fördjupa oss i hans synsätt. Men låt oss först börja med att förtydliga vad 

han egentligen menar med begreppet ‘’mental programmering’’ som är kärnan av hans teori. 

  

En mental programmering 

Hofstede (1981) beskriver att det sociala system vi lever i kan bara existera på grund av att 

mänskligt beteende inte är slumpmässigt och går att förutses. Vidare berättar han att för att förutse 

olika mänskliga beteende krävs det att ta både individen och situationen i beaktande. Man antar att 

för varje individ finns det en viss ’’mental programmering’’ som är stabil under tiden och gör att 

individer beter sig på ett relativt likadant sätt under likadana situationer. Den amerikanska 

psykologen, Edgar Schein (2004), har också samma synpunkt. Han anser att kultur medför en 

strukturell stabilitet inom en grupp. Rättare sagt, när vi tror att något är ‘’kulturellt’’, innebär inte 
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att det är bara gemensamt utan också relativt stabilt inom en grupp. Detta på grund av att kulturen 

skapar identitet och mening för gruppens kollektiva existens. Därför är det svårt att förändra 

kulturen eftersom gruppen försöker bevara sin kollektiva identitet samt förutsägbarhet. Vidare 

berättar Schein att kulturen är den djupaste och mest omedvetna del av en grupp och är därför 

osynlig och genomgripande. Det är vad som Hofstede menar med den mentala programmering 

som inte går att observera. Dock framhåller han att det som man kan observera är beteende, ord 

och handlingar och sedan kan man undersöka vad de beteende och handlingar antyder. Att dra 

sådana typer av slutsatser inte är ensam in sitt slag och inte begränsad till samhällsvetenskap. Till 

exempel, inom fysik, är “kraft” ett ogripbart koncept som framkommer genom rörelser hos objekt. 

Den fysiska kraften är osynliga men vi har möjlighet att observera den rörelsen som orsakas av 

kraften. På samma sätt kan man se på den osynliga mentala programmering som orsakar våra 

sociala beteende och handlingar. Det är därför i samhällsvetenskaperna använder man sig av 

begreppet ’’konstruktion’’ eller ‘’konstruerad verklighet’’. Detta uppmärksammas också genom 

Teresa Levitin (1973) när hon framhåller att: 

  

“A construct is not directly accessible to observation 

but inferable from verbal statements and other behaviors 

and useful in predicting still other observable and measurable 

verbal and nonverbal behavior” 

  

Man utgår ifrån att konstruktioner inte existerar i en absolut form, utan det är vi som skapar dem. 

De konstruktioner som har med den mänskliga mentala programmeringen att göra har behandlats 

under olika titlar och termer inom samhällsvetenskaper bl.a. inom ekonomin, antropologin, 

psykologin eller sociologin. Till exempel: attityder, tro, ideologier, känslor, etik, mål, vanor, ideal, 

intresse, livsstil, motivation, behov, normer, åsikter, standarder, värderingar, personligheter, 

preferenser och sist men inte minst, kultur (Hofstede, 1981). 
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2.2 Olika nivåer av organisationskultur 

Hofstede delar organisationskultur i fyra olika nivåer d.v.s. värderingar, ritualer, hjältar och 

symboler (Hofstede, 1997). Han har utvecklat en modell som kallas för ‘’Onion Diagram’’. 

 

 

Figur 1. Olika nivåer av organisationskultur - Onion Diagram 

Värderingar (Values) är den centrala kärnan. Hofstede (1981) definierar begreppet ‘’värdering’’ 

som en tendens att föredra ett visst tillstånd framför ett annat baserad på icke-specifika känslor 

som är oftast omedvetna och inte går att diskutera eller observera, men är manifesterade i form av 

beteende och praktiker. De känslor som separerar det onda från det goda, det vackra från det fula, 

det normala från det onormala, det rationella från det irrationella, o.s.v. (Hofstede et al., 1990). 

 

Ritualer (Rituals) är kollektiva aktiviteter som är tekniskt sett överflödiga men socialt sett 

nödvändiga. Ritualer är förekommande och konventionella beteende som äger rum i specifika 

situationer. Till exempel formella/informella möte eller morgonrutiner. 

  

Hjältar (Heroes) är de personer som har de karakteristiker som är hyllade, uppmuntrade eller 

belönade i organisationen (Sun, 2008). Hjältar är förebilder av organisationer och motiverar de 
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andra medarbetare och därför är avgörande (Deal & Kennedy, 1982). De kan vara levande, döda, 

reella eller imaginära. 

  

Symboler ligger i den yttersta del av organisationskulturen och innehåller gester, objekt, ord eller 

handlingar som betecknar eller markerar någonting på ett annorlunda sätt i jämförelse med den 

andra och skapar mening för individer eller grupper (Sun, 2008). Till exempel klädkod, frisyr, 

flaggar eller idiomatiska uttryck. En del av organisationskulturens symboliska aspekter kan 

undersökas genom observation av arbetsplatsen. För denna studie kommer vi inte behandla data i 

form av observationer och istället avgränsar vi oss till de idiomatiska uttryck som har utvecklats 

inom organisationen. 

  

‘’Onion Diagram’’ ligger i grund till Hofstedes teorier om olika dimensioner av den nationella 

kulturen såväl som organisationskultur. Han har identifierat 6 olika dimensioner genom vilka man 

kan studera kulturen i en nation: Maktdistans, individualism/kollektivism, 

maskulinitet/femininitet, osäkerhetsundvikande, tidsorientering och slutligen 

tillfredsställelse/återhållsamhet (Hofstede, 2010). Dock framhåller han att organisationskultur inte 

är komplex och abstrakt på samma nivå som den nationella kulturen. Han menar att den 

organisationella kulturen är faktiskt ett relativt annorlunda socialt system i jämförelse med den 

nationella kulturen och en förståelse av den nationella kulturen är mindre avgörande när det gäller 

att förstå organisationskultur. Detta på grund av att den nationella kulturen innehåller våra mest 

grundläggande värderingar som är en del av den mentala mjukvara som vi tillägnar oss under det 

första decenniet av våra liv. Till exempel i familjen, i skolan eller i våra levnadsmiljöer. Medan 

den organisationella kulturen upplevs när individer börjar jobba i en organisation som vuxna 

arbetande människor. Då är våra grundläggande värderingar redan fastställda. 

Med avseende på vad som kommit ovan menar Hofstede att en förståelse av organisationskultur 

kräver en självständig studie med olika dimensioner (Hofstede, 2010). Vidare kommer vi fokusera 

på de dimensionerna för att förtydliga vad han menar. 
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2.3 Dimensioner av organisationskultur 

Hofstede (2010) har identifierat sex olika dimensioner av organisationskultur i syfte att beskriva 

kulturen bakom organisatoriska praktiker. I det följande kommer vi att redogöra för var och en av 

dem: 

  

2.3.1 Process- eller resultatinriktad 

Denna dimension handlar om hur organisationen förhåller sig till måluppfyllelse och 

arbetsprocesser d.v.s. om det aktuella organisatoriska sammanhanget är fokuserat på själva 

processen eller på önskat resultat. Hofstede menar att medlemmarna i de organisationer som är 

processinriktade tenderar att undvika att ta risker. Dessutom framhåller Hofstede att inom 

processinriktade organisationskulturer tenderar medlemmarna att göra en begränsad arbetsinsats 

och arbetsdagar ser relativt likadana ut. Å andra sidan när det gäller resultatinriktade 

organisationskulturer känner medlemmarna sig mer bekväma i okända och obekanta situationer. 

De tenderar att göra en maximal arbetsinsats och upplever mer utmanande arbetsdagar. Hofstede 

betonar att det finns en kausal relation mellan process- eller resultatinriktade organisationskulturer 

och ett visst fält eller en viss bransch. Detta på grund av att varje fält har sina egna nödvändigheter 

i förhållande till fältets specifikationer och typer av arbetsprocesser (Hofstede, 2010). 

 

2.3.2 Arbets- eller personalinriktad 

Denna dimension rör frågan om skillnaden mellan en organisationskultur som är fokuserad på 

arbetsutförande och en organisationskultur som är fokuserad på sina medarbetare och medlemmar. 

Hofstede menar att inom en personalinriktad organisationskultur upplever medarbetarna att 

organisationen bryr sig om deras personliga problem och tar ansvar för deras välfärd. Vidare 

framhåller Hofstede att viktiga beslut i en personalinriktad organisationskultur fattas genom 

grupparbete i en viss kommitté. Medan inom en organisationskultur som är fokuserad på 

arbetsutförande känner medarbetarna sig pressade att utföra arbetet. Detta på grund av att de 

upplever att organisationen är bara intresserad av i vilken grad arbetet utförts och inte av 

medarbetarnas välbefinnande. Dessutom framhåller Hofstede att inom en arbetsinriktad 

organisationskultur fattas viktiga beslut individuellt (Hofstede, 2010). 
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2.3.3 Professionell eller lokal 

Den tredje dimensionen handlar om hur medarbetarna identifierar sig i förhållande till sitt jobb 

eller sin arbetsplats. Den rör frågan om i vilken grad medlemmarnas interna identitetsskapande 

processer är beroende på deras arbetsplats samt i vilken grad de relaterar till den typ av arbete de 

sysslar med. De organisationer som medarbetarna identifierar sig med själva arbetet kallas för 

professionella och de organisationer som medarbetarna skapar mening för sig själva utifrån själva 

arbetsplatsen kallas för Parochiala eller lokala. När det gäller en lokal organisationskultur 

upplever medarbetarna att organisationens normer påverkar sina beteende inte bara på jobbet utan 

när de är hemma. Inom lokala organisationskulturer tas medarbetarnas familje- och sociala 

bakgrunder i beaktande under rekryteringsprocessen, på samma nivå som deras kompetens i arbetet 

beaktas. Vidare framhäver Hofstede att inom lokala organisationskulturer har medarbetarna inte 

en långsiktig målsättning gällande deras arbetsliv. Å andra sidan upplever medarbetarna inom 

professionella organisationskulturer att privatlivet och arbetslivet är två separata och icke-

överlappande sfärer. Rekryteringsprocessen inom professionella organisationskulturer går fram 

baserad på kandidatens kompetens och att kandidaten har långsiktiga målsättningar (Hofstede, 

2010). 

Det finns också en annan tolkning när det gäller den ovan-nämnda dikotomin mellan professionella 

och lokala organisationskulturer. Den amerikanska sociologen, Robert Merton (1968), har 

förklarat denna dimension som en kontrast mellan lokala och kosmopolitiska organisationskulturer 

som representerar en kontrast mellan interna och externa referensramar. 

 

2.3.4 Öppet- eller slutsystem 

Som namnet antyder, handlar denna dimension om hur öppen organisationen är mot nya 

medarbetare och personal. Den rör frågan om hur komplicerad är integrationsprocessen för 

nyanställda för att kunna känna sig tillhöra organisationen. I en öppen organisationskultur anses 

organisationen, såväl som medarbetarna, att vara öppen för nya kollegor eller externa aktörer. Nya 

personal behöver bara några dagar att känna sig en del av organisationen. I andra hand, inom slutna 

organisationskulturer anses organisationen, såväl som medarbetarna, att vara hemlighetsfulla och 

tystlåtna. Integrationsprocessen tar längre än ett år och bara specifika människor kan känna sig 
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tillhöra organisationen. Hofstede framhåller att denna dimensionen handlar om 

kommunikationsklimatet inom organisationen (Hofstede, 2010). 

  

2.3.5 Sträng eller mild kontroll 

Denna dimension rör frågan om interna strukturella aspekter av en organisation och framför allt 

hur medarbetarna upplever dem. Medarbetarna i en organisation med mildare kontrollmekanismer 

upplever att verksamhetens kostnader är mindre viktiga samt mötestider är ungefärliga. Hofstede 

berättar vidare att medarbetarna känner sig mer bekväma att skämta om organisationen eller jobbet 

när det gäller en organisationskultur med mildare kontrollmekanismer. I kontrast till detta, 

organisationer med strängare kontrollmekanismer erbjuder ett arbetsklimat där medarbetarna är 

fullständigt medvetna om verksamhetens kostnader, mötestiderna hålls strikt och medarbetarna 

brukar sällan skämta om jobbet eller organisationen. Hofstede framhåller också att det finns relativt 

striktare oskrivna koder och regler inom organisationer med strängare kontrollmekanismer till 

exempel när det gäller symboliska aspekter av organisationskulturen som klädkoder. 

  

2.3.6 Pragmatisk eller normativ 

Denna dimension rör frågan om hur organisationen förhåller sig till frågor om kundorientering. 

Pragmatiska organisationskulturer är marknadsinriktade medan normativa organisationskulturer 

betonar på hur organisationen relaterar sig till implementeringen av okränkbara eller heliga 

institutionaliserade regler och idéer. Inom normativa organisationer ligger fokus på att följa 

organisationens arbetsprocesser, principer och mekanismer på ett korrekt sätt. Normativa 

organisationer tenderar att sätta mer värde på hur de processerna har följts istället för vilket resultat 

de gett. När det gäller företagsetik och värderingar, tenderar normativa organisationer att ha högre 

standarder. Inom pragmatiska organisationskulturer, däremot, finns det en stor fokus på att möta 

kundernas behov. Pragmatiska organisationen är marknadsinriktade och sätter kunden i centrum. 

Det är därför att etiska aspekter samt att följa arbetsprocesser på ett korrekt sätt inte ligger i fokus 

när det gäller hur man vill uppnå resultatet (Hofstede, 2010). Till skillnad till första dimensionen, 

här uppmärksammas de etiska och ideologiska aspekter av arbetsprocesser, medan under den första 

dimensioner man betonar på formella, tekniska eller byråkratiska aspekter av arbetsprocesser.  



15 

 

3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för studiens forskningsmetod. Undersökningsprocessens 

genomförande kommer redovisas och motiveras.  

3.1 Kunskapsgenerering 

Denna studie har sammanställts genom ett deduktivt angreppssätt när det gäller hur förhållandet 

mellan teori och praktik ser ut. Vid deduktion studeras de teorier som redan finns angående ett 

område. Teorierna appliceras sedan på det undersökta området för att kunna ge en vetenskaplig 

förståelse av fenomen eller observationer i förhållande till studiens syfte (Bryman & Bell 2013, 

32–33). Uppsatsarbetet påbörjades i första hand genom en instudering av begreppet 

organisationskultur samt av en historisk översikt på civilsamhälleliga rörelser i Sverige. 

 

3.2 Från Epistemologi till Forskningsstrategi 

Denna studie tar avstamp i en tolkningsinriktad och interpretativ kunskapsteoretisk ståndpunkt 

vilket betyder att fokus ligger på en förståelse av den sociala verkligheten utifrån deltagarnas 

uppfattningar av verklighet i en viss miljö (Bryman & Bell 2013, 390–391). Studien har en 

konstruktionistiskt ontologisk ståndpunkt som går ut på att social verklighet och dess mening är 

något konstruerad genom sociala aktörer i en viss miljö. Detta innebär att verkligheten och sociala 

samspel anses vara konstruktioner som ständigt revideras. Det bör också framhållas att studien 

utgår ifrån ett subjektivistiskt och tolkande tankeparadigm. Detta innebär att organisationer utgör 

en social konstruktion som medarbetarna använder sig av för att skapa mening i sin sociala 

verklighet. Därför skulle varje organisation kunna bara förstås baserad på uppfattningarna hos de 

individer som är direkt involverade i organisationens sammanhang (Bryman & Bell 2013, 43–46). 

Detta motiverar också vårt val av datainsamlingsmetod som kommer förklaras senare under 

avsnittet 3.5. 

Dessutom, för att uppnå djupgående förståelse av organisationskulturen inom civilsamhälleliga 

kulturorganisationer i Sverige, har vi valt att genomföra studien med hjälp av kvalitativ 

forskningsstrategi. Detta på grund av att kulturområdet inte så lätt låter sig uttryckas i mätbara 
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kvantifierade termer, utan snarare lämpar sig för mer kvalitativa och tolkningsinriktade 

beskrivningar. I jämförelse med kvantitativ forskningsstrategi, är kvalitativ forskning mer kapabel 

att nå djupare nivåer av forskningsämnet vilket erbjuder en bredare och mer djupgående förståelse 

av sociala konstruktioner. Detta aktualiseras särskilt när man syftar till att ta kulturens komplexa 

essens i beaktande under en forskningsprocess. Ett kvalitativt tillvägagångssätt är också effektivare 

när det gäller att se den sociala verkligheten utifrån respondenternas perspektiv vilket är 

fullständigt aktuellt i denna studiens sammanhang (Bryman & Bell 2013, 409). 

 

3.3 Forskningsdesign 

I syfte att kunna behandla den komplexitet samt det specifika sammanhang som varje organisation 

i fråga uppvisar, har vi valt att genomföra studien med hjälp av fallstudie som forskningsdesign. 

Detta på grund av att studiens fokus ligger på relationen mellan kulturen och den miljö den skapas 

i. En fallstudie ger oss möjligheten att kunna göra en intensiv och detaljerad granskning av ett 

specifikt fall (Bryman & Bell 2013, 84–85). Vi anser en fallstudie att vara högt lämpligt 

tillvägagångssätt för att hantera en fråga på djupet och tillhandahålla en förklaring som kan 

behandla komplexiteten och subtiliteterna i olika verkliga kontexter och situationer. Dock är vi 

medvetna om att det finns utmaningar för att genomföra en fallstudie i vår undersöknings 

sammanhang. Detta på grund av att i en fallstudie krävs det att vi som forskare väljer ett fall från 

en lång rad tänkbara organisationer som är verksamma i svenska kultursektor och har sitt ursprung 

i civilsamhället. För att bemöta utmaningen på bästa möjliga sätt behövs det en medvetenhet om 

att fallen inte väljs slumpmässigt utan med utgångspunkt i kända egenskaper och utmärkande 

kännetecken. Detta står i skarp kontrast till slumpmässiga undersökningar i vilka forskaren 

försöker försäkra sig om att inte representerar någon specifik faktor relaterad till aktuella studerade 

variabler. Det är också viktigt att uppmärksamma att de kriterier och egenskaper som används för 

valet av olika fall ska vara explicita och bifogade som en del av studien metodologiska aspekter 

(Denscombe, S. 63–64). I denna studie har vi valt att inkludera kriterierna för valet av 

organisationer i forskningens avgränsningar istället. Detta på grund av att studien inte syftar till 

någon specifik organisation utan eftersträvar en helhetsbild på folkrörelseorganisationer och därför 

fallets egenskaper är inkluderade som en del av studiens avgränsningar. Som diskuterades tidigare 

har vi valt att avgränsa uppsatsen till två folkrörelseorganisationer i Stockholm som är verksamma 
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inom två olika område; Riksteatern, som jobbar med det estetiska kulturbegreppet, och ABF som 

är verksam inom bildningsverksamhet. 

 

3.4 Urval 

Urvalet av respondenterna har skett genom icke-sannolikhetsurval med 

bekvämlighetsurvalsstrategi. Detta betyder att respondenterna består av de medarbetare på 

folkrörelseorganisationer som råkar finnas tillgängliga vid studiens genomförande. Vi är medvetna 

om att en sådan urvalsstrategi inte är idealiskt för denna studie. Dock har vi valt att genomföra 

studien med bekvämlighetsurval på grund av tidsbrist vid uppsatsens sammanställningsprocess 

samt begränsad tillgång till organisationerna (Bryman & Bell 2013, 204–205). Dock det faktum 

att utvalda medarbetare har jobbat inom varierande positioner och har flerårig arbetserfarenhet, gör 

att de kan tillhandahålla tillräcklig information i förhållande till studiens syfte och våra 

forskningsfrågor.  

Utvalda medarbetare har markerats som Respondent A, B, C och D. Respondent A är lärare på SFI 

med 43 års arbetserfarenhet inom olika positioner i ABF. Hen har jobbat också som chef samt med 

fackliga arbetsuppgifter. Respondent B är SFI lärare med 6 års arbetserfarenhet. Hen har också 

jobbat med pedagogiska arbetsuppgifter inom andra kulturorganisationer tidigare. Respondent C 

är producent på Riksteatern med 10 års arbetserfarenhet. Hen jobbar parallellt som 

huvudskyddsombud och har jobbat som projektledare inom andra kulturorganisationer tidigare. 

Respondent D jobbar som verksamhetsutvecklare och har 10 års arbetserfarenhet inom olika 

positioner i Riksteatern exempelvis som regissör och mellanchef.  

  

3.5 Datainsamling 

Studien har sammanställts med hjälp av semistrukturerade personliga intervjuer för att samla in 

primärdata. Intervjuer genomfördes med sammanlagd fyra personer d.v.s. två medarbetare från 

Riksteatern och två medarbetare från Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Intervjuerna 

genomfördes genom att intervjuaren först ber om tillstånd om att spela in respondenternas svar 

samt försäkra att respondenternas namn och personliga uppgifter inte kommer publiceras för att 
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bevara respondenternas anonymitet. Detta på grund av att säkerställa att respondenterna känner sig 

bekväma att uttrycka sina åsikter och upplevelser. 

Studien behandlar också en del sekundärdata i form av kulturpolitiska dokument i form av statens 

riktlinjer och regler samt historiska information om vilka värderingar och bildningsideal som ligger 

till grund för organisationernas verksamhet. Som källa för sekundärdata har vi använt oss bl.a. av 

myndighetsdokument såväl som organisationers pressmeddelande och officiella hemsidor. 

 

3.6 Intervjuer 

För att genomföra intervjuerna har vi valt att utgå ifrån den intervjuguide som använts vid den 

ursprungliga studien av Geert Hofstede (2010) som försökte utveckla en teoretisk modell för att 

kunna identifiera och undersöka organisationskulturens olika dimensioner och nivåer. Hofstedes 

studie genomfördes med fokus på organisationskultur inom tjugo enheter i tio olika organisationer 

i Danmark och Holland. Hofstedes studie har genomförts med hjälp av både kvalitativ och 

kvantitativ forskningsstrategi. När det gäller den kvalitativa intervjuguiden har vi valt att använda 

oss av samma frågeställningar för att undersöka organisationskulturens olika nivåer d.v.s. 

värderingar, ritualer, hjältar och symboler (se avsnitt 2.2 figur 1). När det gäller den kvantitativa 

delen av Hofstedes studie, har vi valt att formulera en rad diskussionstema istället för Hofstedes 

enkät. Detta på grund av att ta kulturens komplexa essens i beaktande samt att samla in mer 

djupgående information. Diskussionsteman ligger till grund för våra öppna diskussioner med varje 

respondent under våra semistrukturerade intervjuer. Teman har formulerats med avseende på varje 

teoriområde som Hofstede utvecklat i form av sex olika dimensioner av organisationskultur (se 

bilaga 9.3). Under intervjuerna markerades alla teoriområdena i intervjuguiden efter 

säkerställandet om att relevanta information har samlats in. För bearbetning av materialet 

tillämpades en kvalitativ innehållsanalys baserad på kategorier och tankegångar hämtade från 

teoriområdena. All inspelat material har transkriberats i form av citat eller egna tolkningar för att 

sedan analyseras med avseende på studiens teoretiska referensram (Se bilaga 9.2). 
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3.7 Tillförlitlighet 

På grund av att studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi haft 

möjligheten att ställa uppföljningsfrågor, inte bara i syfte att förtydliga vad som menas med olika 

frågeställningar, utan också med denna tanke att säkerställa vad som respondenten verkligen menar 

med sitt svar. I vissa fall har vi diskuterat våra tolkningar med respondenterna, både under 

intervjuer samt efter genomförandet av intervjuer för att veta om våra tolkningar sammanfaller 

med respondenternas tolkningar av den sociala verkligheten. Därför anses studiens tillförlitlighet 

att vara hög. 

  

3.8 Överförbarhet 

Med avseende på det faktum att de organisationer som behandlats under denna studie är 

verksamma inom två olika områden i kultursektorn, samt på grund av att Riksteatern och ABF är 

moderorganisationer, anses resultatet vara överförbart till andra likadana organisationer. Dock kan 

det finnas små skillnader inom organisationer som bedriver ideell verksamhet i mindre skala.  

 

 

4. Den ideella sektorn under historiens gång 

I detta avsnitt redovisas studiens samlade data med ett analytiskt tillvägagångssätt. Vi tar avstamp 

i att berätta vad den ideella sektorn har för betydelse. Vi kommer även redogöra för 

folkrörelsernas samhälleliga rötter i Sverige. Sedan riktar vi oss till var och en av de 

organisationer som behandlats i denna studie för att berätta om deras ursprung utifrån ett 

historiskt perspektiv.  

4.1 Det ideella 

Vårt samhälle har ofta betraktats som ett system baserat på en dikotomi mellan nationalstaten och 

näringslivet d.v.s. det offentliga och det privata. Denna omfattande och kontroversiella 
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uppdelningen har ibland förvrängt helhetsbilden av vårt samhällsliv och har fått oss att ignorera 

den s.k. ideella sektorn vilken är dominerade av annorlunda logiker. Den ideella sektorn kallas 

också för civilsamhällessfären vilken präglas framför allt av folkrörelser.  

Folkrörelseorganisationer är varken offentliga eller privata och kännetecknas av fem olika drag: 

(jfr. Wijkström & Lundström 2002, SOU 2007:66, Hvenmark 2008, Harding 2012a) 

  

●   Nationella organisationer med geografiska avgränsningar 

●   Lokalföreningar som baserar sig på frivilligt, öppet och individuellt medlemskap 

● Föreningsdemokratin grundad på individuellt medlemskap och hierarkiskt representativ 

demokrati. 

●   Organisationens roll är i första hand att artikulera ett stort antal medlemmars vilja eller intressen. 

Särskilt när det gäller fritidsaktiviteter som idrott, folkbildning och amatörkultur, där 

finansieringsmodellen är i stor utsträckning offentliga och bidragsbaserade 

●  Organisationens identitet sammankopplad med samhällsförändring 

  

I stora drag sammanfaller uppdelningen mellan den offentliga/privata sektorn och folkrörelser med 

uppdelningen mellan professionella och amatörer i den statliga politiken. Man skulle också kunna 

tolka denna uppdelning som en uppdelning mellan det professionella och det ideella. Det 

professionella som är dominerad av en kvalitetslogik och det ideella som är dominerad av en 

demokratilogik (jfr Harding 2009, 2012a) baserad på ett värderingssystem av utopier och visioner 

(Harding 2012a, 2012b). Figur 2 visualiserar hur olika samhällssfärer skiljer sig från varandra. 
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Figur 2. Samhällets sfärer och sektorer samt människors relationer till dessa (jfr. 

Wijkström & Lundström, 2002) 

 

Ideella organisationer i Sverige föddes i övergångsfasen mellan det gamla privilegiesamhället till 

det moderna kapitalistiska samhället; en ganska liberal period i Sveriges historia som kännetecknas 

med en frigörelse från de gamla dominerande institutioner d.v.s. kyrkan och staten. Så småningom 

tillkom nya förmedlande mekanismer mellan den centrala makten och samhället och s.k. 

‘’Associationerna’’ var den primära samhällskraft som erbjöd koppling mellan staten och 

lokalsamhället. Deras verksamhet var fokuserad på fem huvudsakliga riktningar; välgörenhet för 

fattiga, utbildning, försvar, religion och nykterhet. Till skillnad från folkrörelser, stod inte 

associationerna i konflikt med den centrala makten. De startades genom konservativa och deras 

sociala bas fanns i medel- och överklassen. Deras organiseringssystem var slutet och exklusivt 
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avsett för eliter. På grund av framväxten av en fattig arbetarklass under första halvan av 1900-talet 

skapades ett behov för integrering av associationerna och staten i syfte att leva upp till 

välgörenhetsverksamhetens krav på resurser samt att effektivisera arbetsprocesser. Under 1800-

talet var gränserna mellan associationerna och staten ganska oklara. Detta på grund av att en stor 

del av insatserna var statligt eller kommunalt finansierade. Debatten handlade dock inte om vem - 

staten eller en ideell organisation - som administrerar verksamheter utan allt större betoning lades 

på aktiviteter och åtgärder i sig. Välgörenhetsorganisationerna var i stort sett dominerade av en 

modern och vetenskaplig filantropisk atmosfär (jfr. Wijkström & Lundström 2002) 

 

4.2 Svenska Folkrörelser 

Den svenska folkrörelsekulturen har sina rötter i industrialiseringsprocessen fr.o.m. mitten av 

1800-talet till början av 1900-talet. Till följd av en stor befolkningstillväxt i svenska städer från tre 

och ett halv miljoner till sex miljoner, skedde en omfattande urbanisering som ackompanjerades 

med ökad utvandring. Den stora utvandringen, särskilt till USA, under denna period spelade en 

avgörande roll vid en utökad internationell påverkan i Sverige. Immigranternas relationer med sina 

anhöriga i Sverige fick dem att bli inspirerade av framväxten av folkrörelser i USA som var en 

pågående process under den tiden. Fr.o.m. 1870-talet till 1920-talet tillkom de primära former av 

folkrörelser i Sverige som skulle kunna kategoriseras i tre huvudsakliga former: Frikyrkorna, 

nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Oavsett alla skillnader som fanns mellan de tre 

folkrörelserna, hade de signifikanta gemensamma kännetecken. Till exempel, alla de tre 

folkrörelserna var sociala proteströrelser som brukade identifiera sig med ett slags strävan efter 

samhällsförändring genom ett motstånd mot dåvarande samhällsstrukturer. Dessutom hade de 

organisationerna likadana institutionaliseringsprocesser. De innefattade olika individer som 

organiserade sig baserad på en idé och stabiliserade sig med liknande byråkratiserings- samt 

professionaliseringsprocesser. Organisationerna hade också liknande metoder för att föra fram sina 

idéer. Så småningom blev de viktiga institutioner för organisatorisk och demokratisk bildning och 

skolning och bidrog till en ny normbildningsprocess kring samhällets viktiga frågor. Som 

organiseringssystem hade de öppna strukturer för att öka samhällsengagemang och ansåg detta 

som en av sina kärnvärderingar och ideal. Detta lade grunden för kommande organisationer under 

1900-talet. Välgörenhetsorganisationerna, som var en produkt av associationerna, fortsatte också 
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verksamheten i form av folkrörelser. Deras verksamhet var baserad på den personliga relationen 

mellan ‘’hjälparen och den hjälpta’’ och var i stort sett byggt på icke-professionella grunder som 

associeras med kristendomens välgörenhetsideal. 

   Till följd av en socialpolitisk diskurs i Sverige samt välfärdsstatens ideologiska genombrott 

under 1930-talet, skedde en stor tillväxt inom folkrörelserna. Välfärdsstatens framväxt gick hand i 

hand med ökande antal medlemskap inom idéburna organisationer. De folkrörelser som vuxit fram 

under den tiden skulle kunna karaktäriseras som ‘’identitets-’’ eller ‘’interaktionsrörelser’’. De 

organisationer som var byggda baserad på klasstillhörighet och komplexa ideologier tappade sin 

mening. Däremot ökade de organisationer som var byggda baserad på kollektiv identitet och 

intresse samt gemensamma aktiviteter i betydelse. Detta hände särskilt inom kulturorganisationer 

samt idrottsklubbar (jfr. Wijkström & Lundström, 2002). 

 

4.3 ABF 

ABF, eller Arbetarnas Bildningsförbund, bildades den 16 november 1912 genom ett samarbete 

mellan socialdemokraterna, LO (Landsorganisationen i Sverige) och Kooperativa förbundet, och 

på initiativ av den socialdemokratiska folkbildaren Rickard Sandler som var Sveriges statsminister 

år 1925–1926 samt utrikesminister 1932–1939. ABF bildades med denna grundidé att vara en 

drivkraft för politiska och sociala demokratiseringsprocessen i Sverige med fokus på bildning och 

kultur. ABF:s ordförande, Teres Lindberg, berättar i ABF Stockholm pressmeddelande (2017: S.7) 

att: 

  

‘’Arbetarnas Bildningsförbund uppstod i en tid då utbildningssystemet var relativt odemokratiskt 

och format av och för överheten, där det stora flertalet av befolkningen var uteslutna från all 

utbildning utöver den sexåriga folkskolan.’’ 

  

Vidare fortsätter hon att ABF gav möjligheten till marginaliserade människor att läsa, diskutera 

och lära sig vad som tidigare varit reserverat för ett begränsat antal människor. Detta gjorde ABF 

genom att låta människor själva bestämma vilket innehåll bildningsverksamheten ska ha, enligt 

henne. Dessutom påpekar Lindberg alla individens eget ansvar till att realisera 

samhällsförändringar och betonar på gemenskap och samarbete som förändringarnas sprängkraft. 
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Hon anser ABF att vara en katalysator i detta sammanhang för att bemyndiga folket på alla nivåer 

av samhällsförändring. 

Om man tar ABF:s historia i beaktande ser man också att ABF präglas först och främst av 

folkbildning som i denna bemärkelse reflekterar ett fritt och frivilligt deltagande i att söka, sprida 

och forma kunskap av folket och genom folket (ABF, 2015). Den bakomliggande tanke med detta 

tillvägagångssätt är då att ge verktyg och auktoritet till organisationens medlemmar att påverka sin 

egna situation samt samhället i stort och på så sätt sätta medlemmarnas verkliga behov i fokus. 

Detta har sina rötter i arbetarrörelsens tanketradition om att utveckla och organisera 

bildningsverksamhet för arbetarklassen. Detta präglas bl.a. av byggandet av folkbibliotek i slutet 

av 1800-talet då idén var att tillgängliggöra litteratur för vanliga arbetare. Till följd av detta kom 

studiecirklarna då kunde man studera på egna villkor och år 1907 beslutade riksdagen att cirklarna 

kommer ha möjligheten att söka statsbidrag för inköp av böcker. Studiecirklarna grundades på ett 

pedagogiskt synsätt baserad på allas aktiva deltagande och jämställdhet och riksorganisationer som 

ABF har faktiskt bildats i början för att kunna koppla studiecirklarna till staten genom att bevilja 

statsbidrag. Genom studiecirklarna lärde människor sig att höja sin tolerans för andras åsikter och 

skapade vana för att lyssna på olika argument. Detta är inte bara ABF:s kärnvärdering utan detta 

är grunden av den svenska demokratin. Som Olof Palme framhöll i sitt tal i SAP:s partikongress 

1969 att: 

  

‘’Sverige är till en grundläggande grad en studiecirkeldemokrati. Det är genom studiecirklar som 

generationer har tränat sig själva i kritisk analys så att de kan nå förnuftiga beslut genom att 

arbeta med varandra utan att ge upp sina ideal i den processen. Det är ofta i studiecirklar som 

förslag till förändringar i samhället först har tagits upp’’ (Svedberg & Trädgårdh, 2006). 

 

4.4 Riksteatern 

Riksteatern grundades år 1933 på initiativ av den socialdemokratiska ecklesiastikministern, Arthur 

Engberg, med följande motivering: 

  

"Det är icke blott huvudstadens befolkning som har berättigat anspråk på att komma i åtnjutande 

av förstklassig teaterkonst. Nationen i övrigt kan med skäl resa liknande anspråk" (Englund, 2003) 
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 Socialdemokratins kultursyn under den tiden präglas först och främst av det första demokratiska 

kulturpolitiska programmet i vilket följande målsättning formulerades: 

  

"Den har att sörja för luft, rymd och ljus, goda förbindelser mellan andelivets olika provinser, 

motverka försök till isolering, ge hjälp till självhjälp åt allt livsdugligt och främja vidsyn och 

fördragsamhet" (Engberg, 1938) 

 

Socialdemokratins kultursyn präglas av ett nyhumanistiskt bildningsideal under den tiden vilket 

integrerades inom det första kulturpolitiska programmet. Man betonade på betydelsen av 

självbildning d.v.s. den mänsklig bildning som bygger på självverksamhet (Sundgren, 2007). 

Tanken var att förutsätta folkrörelser och demokratiska rättigheter att se på människan som en del 

av ett kollektiv och därmed sätta självbildning i en kollektiv bildningsprocess som ett viktigt inslag 

i klasskampen (Skoglund, 1991). I ett sådant kulturpolitiskt sammanhang föddes Riksteatern. 

Den första Riksteaterföreningen bildades i Bollnäs år 1933. Under de första åren ökade antalet 

medlemmar drastiskt med ungefärligt hundra föreningar. Idag finns det cirka 230 

riksteaterföreningar över hela Sverige. 

Riksteatern grundades i början av Sveriges demokratiseringsprocess då fanns en omfattande 

entusiasm inom folkrörelseorganisationer i strävan efter att praktisera nya sociala rättigheter. Till 

exempel allmän rösträtt för både män och kvinnor hade bara existerat i tolv år. 

Under efterkrigstiden höjdes statsanslaget signifikant och flera kommuner började gradvist ges 

ekonomiskt stöd. Därmed hände en ökning inom Riksteaterns ekonomiska resurser. Detta ledde 

till en utveckling av lokala teaterföreningar utanför stora städer. 

  

Riksteatern identifierar sig med att vara ‘’en bärare av föreningslivets demokratiska visioner’’. 

‘’En folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 40 000 medlemmar i över 230 

riksteaterföreningar bildar Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar 

scenkonst’’ (Riksteatern, n.d.) 

  

På 1960-talet etablerade Riksteatern en verksamhet som riktade sig till barn och ungdomar. Detta 

händer i en tid då barn- och ungdomsteater skulle ha betraktats som ‘’icke-kultur’’. Detta anses 
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vara Riksteaterns primära målsättning gällande samhällsförändring som en folkrörelse. 

Småningom blev Cullbergbaletten och Tyst Teater en del av Riksteatern. 

Riksteatern associeras med att vara en institution som lade grunden till decentraliseringen av det 

svenska teaterlivet under 1970-talet. Riksteatern försökte att leverera teatern konsten över hela 

Sverige först genom att starta fem regionala teaterensembler i Örebro, Västerås, Växjö, Skellefteå 

och Blekinge (Riksteatern, n.d.). 

Riksteaterns högsta beslutande organ, d.v.s. kongressen hålls vart fjärde år. Då träffas 

representanter från riksteaterföreningarna för att besluta om Riksteaterns övergripande mål och 

riktlinjer. Kongressen utser också styrelse för kongressperioden. Vidare utses VD av styrelsen. 

 

4.5 Samspelet mellan makt och folkrörelser: Uppkomsten av 

Kulturpolitik 

Om man tar det svenska ideella sektorns historia i beaktande ser man tydligen att den dominerande 

demokratilogiken har sina rötter i välgörenhetsverksamheten vilken präglas av relationen mellan 

hjälparen och den hjälpta. Med avseende på det faktum att välgörenhetsverksamheten fortsatte 

både i form av associationerna samt folkrörelser kan man säga att hjälpsamhet ligger till grund för 

ideellt arbete. Dock ska man inte ignorera det faktum att de moderna folkrörelser som bildades till 

följd av industrialiseringsprocessen fr.o.m. mitten av 1800-talet, var kritiska mot den 

välgörenhetsideal som hade med överklassen att göra. Detta på grund av att associationerna 

utvecklade arbetsrelationer med den centrala makten under 1900-talet. Medan folkrörelser 

omdefinierade hjälpsamhetsidealen i form av en kritisk respons till befintliga maktstrukturer och 

maktrelationer i samhället. Därför kan man säga att folkrörelsernas uppfattning av hjälpsamhet och 

relationen mellan hjälparen och den hjälpta, har med demokratisering av makt att göra; inte med 

kristendomens välgörenhetsideal bland associationerna. Folkrörelsernas demokratilogik anses vara 

en produkt av ett sådant tillvägagångssätt som hade som grundtanke att skapa gemenskap och på 

så sätt bemyndiga folkliga sociala grupper att ta del av makten. Den liberaliseringsprocess som 

hänt under senare delen av 1800-talet i Sverige visar också att folkrörelsernas kärnvärderingar har 

formats utifrån en dialektik mellan överklassen/makten och arbetarklassen och därför har en 

idealistisk motståndskaraktär. Dock till följd av välfärdsstatens ideologiska genombrott under 
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1930-talet, tappade det idealistiska motståndet sin mening och folkrörelsekulturen omvandlades 

gradvis till en liberaliserad form av kollektivt identitetsskapande. Denna förskjutning kan man se 

tydligen när det gäller hur arbetarrörelsen skiljer sig från folkrörelser som bildades av centrala 

makten, inte som motståndsrörelser mot makten. Till exempel Riksteatern som bildades på initiativ 

av den socialdemokratiska ecklesiastikministern, Arthur Engberg år 1933. Riksteatern föddes till 

följd av välfärdsstatens genombrott och uppkomsten av kulturpolitiken då Sverige var en rätt färsk 

demokrati. Det första demokratiska kulturpolitiska programmet betonar bl.a. på att motverka 

isolering, ge hjälp till självhjälp och främja vidsyn och fördragsamhet. I likhet med 1800-talets 

folkrörelser kan man se att hjälpsamhet och gemenskap har också betonats som Riksteaterns 

värdegrund. Dock associeras hjälpsamheten med en liberaldemokratisk samverkan med makten, 

snarare än ett idealistiskt motstånd emot den dominerande samhällsstrukturen. Om man tar 

Engbergs motivering för Riksteatern i beaktande ser man att Riksteatern är ett kulturpolitiskt 

initiativ för demokratisering och decentralisering av ‘’förstklassig teaterkonst’’; ett initiativ för att 

besvara det behov som hade skapats till följd av folkets nyvunna demokratiska rättigheter.  

 

4.6 Kulturpolitik i förändring: New Public Management 

Som diskuterats under avsnittet 1.2, startades en rad omfattande strukturella förändringsprocesser 

inom den offentliga sektorn under 1980-talet samt 1990-talet. Organisationsformer och 

förvaltningsmetoder som hade utvecklats inom företagssektorn, introducerades till kommuner, län och 

statsförvaltningar. Denna omfattande förändring påverkade organisationer inom olika område bl.a. 

inom utbildning, barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg och alla de andra likadana område som förut 

skulle ha administrerats genom separata statliga enheter. Till följd av detta etablerades nya 

produktionsenheter i vilka ovannämnda område styrdes genom ledare som inte hade specialiserat sig 

inom de specifika fälten. Barbara Townley (2001) benämner denna utveckling som framväxten av en 

”abstract management”. Organisationer styrs av professionella managers som med hjälp av de 

kvantitativt uppställda målen kan mäta, utvärdera och styra verksamheten. 

 

Dessa förändringar diskuteras under ett paraplybegrepp som kallas för New Public Management som 

omfattar en samling idéer kring styrning av den offentliga sektorn. NPM består av tre centrala element: 

För det första är att skapa intern och extern konkurrens genom att öppna upp offentliga sektorns 
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gränser för att dela upp den i mindre enheter. Detta motiveras med att det ska bidra till ökad effektivitet 

och kvalitet. För det andra är att etablera beställare-utförare relationer genom kontraktering och 

kontraktsstyrning. Beställaren formulerar tydliga krav och mål för de resultat som önskas och 

utföraren ska försöka leva upp till dessa krav på effektivaste och ekonomiskt fördelaktigaste sätt. För 

det sista är att etablera mekanismer för intern kontroll genom decentralisering och målstyrning. 

Offentliga sektorns delas upp i s.k. resultatenheter som ges friheten att bestämma hur de vill uppnå 

målen. På så sätt flyttas fokus från processansvar till resultat. För att ledningen ska kunna utvärdera 

måluppfyllelse hos resultatenheterna krävs att resultatet redovisas i mätbara termer och genom 

standarder och prestationsmått. Detta leder till minskat behov av verksamhetsspecifik kunskap och 

kompetens hos ledare (Almqvist, 2006). 

 

Inom många kommuner ledde dessa förändringar till avskaffning av självständiga kulturadministrativa 

enheter. Under 1990-talet startades en rad omfattande nedskärningar inom utbildning, sjukvård och 

sociala tjänster vilka genomfördes genom kommuner och statsförvaltningar (Larsson & Svenson 2001, 

80–81). Allt detta genomfördes helt enkelt för att spara mer pengar och effektivisera verksamheter. 

En utökad integration mellan näringslivet och offentlig sektor påverkade kulturens finansiering och 

därmed kulturpolitiken. Detta på grund av att kulturpolitiken anses vara avgörande vid formulerandet 

av grundläggande principer och kriterier för finansiering av kulturverksamhet.  

 

Dessa handlingslogiker är inneboende i den nya kulturpolitiken som manifesteras i form av 

regeringens riktlinjer till olika kulturorganisationer. Som ett resultat av NPM introducerades även nya 

verktyg för utvärdering exempelvis i form av redovisning och återrapportering till staten.  

Varje år får Riksteatern ett uppdrag i form av riktlinjer från kulturdepartementet. Riktlinjer för statens 

bidrag till Riksteatern år 2017 består till exempel av: 

  

● Riksteatern ska producera och turnera scenkonst av hög kvalitet. För att uppnå delaktighet, 

kunskapsutbyte och resurseffektivitet ska föreställningar i möjligaste mån produceras i samverkan 

med andra. 

  

● Riksteatern ska särskilt verka för att öka intresset för scenkonst hos barn och unga samt i 

målgrupper som inte tagit del av scenkonst. Riksteatern ska nationellt och internationellt värna 
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om och främja det svenska språket och dess utveckling samt främja en spridning av scenkonst som 

når en så stor och bred publik som möjligt. 

  

● Riksteatern ska tydligt redovisa antalet besökare till olika verksamheter, så att det framgår hur 

stor publik som besöker scenkonst föreställningar respektive andra arrangemang 

(Kulturdepartementet, 2016) 

 

När det gäller ABF:s riktlinjer ser man också att redovisning och kvalitetsarbete står i fokus. 

Folkbildningsrådets organisatoriska villkor är vad som avgör ABF:s verksamhetsstyrningsmodell 

vilken består av kvalitetssäkring i form av intern kontroll för erhållande av statsbidrag.  

All verksamhet som finansieras med statsbidrag till folkbildningen ska kontinuerligt prövas och 

utvärderas genom Studieförbundet. Studieförbundet ska: 

 

● Bedriva systematiskt kvalitetsarbete, centralt och lokalt 

● Bedriva systematiskt intern etik- och gränsdragningsarbete, centralt och lokalt 

● Årligen genomföra internkontroll av minst 5 procent av folkbildningsverksamheten 

(Folkbildningsrådet, 2016) 

  

Staten har följande syften med att ge bidrag till folkbildningen: 

  

●   Att stärka och utveckla demokratin. 

● Att bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser 

och eget skapande. 

● Att främja en verksamhet som ger människor möjlighet att påverka sina egna liv, och som skapar 

engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. 

  

Vidare motiveras förhållandet mellan ABF och kulturpolitiken på följande sätt: 

  

‘’Samhällets kulturmönster präglas fortfarande av stora och oacceptabla klass- och könsskillnader. 

Därför arbetar ABF kulturpolitiskt för att kulturen ska bli tillgänglig för alla, stärka kulturens roll i 

demokratin och demokratisera kulturen.’’ (ABF, 2014) 
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5. ABF idag 

I detta avsnitt kommer vi analysera samlade data från intervjuer med medarbetarna på ABF. 

Hofstedes teorier om olika nivåer och dimensioner av organisationskultur kommer tillämpas som 

analysinstrument för att kartlägga ABF:s organisationskultur i dagsläge. En fördjupande 

sammanfattning av analysen redovisas i slutet av avsnittet. 

 

5.1 Olika nivåer av organisationskultur 

5.1.1 Värderingar 

Respondent A beskriver arbetarrörelsens karakteristiker och värderingar. Hen nämner bl.a. 

solidaritet, jämlikhet och att alla har samma möjlighet för utbildning. Hen anser att det värsta man 

kan begå är att kränka dessa värderingar särskilt när det gäller sexuella trakasserier eller översitteri. 

Respondent B berättar att det värsta man kan begå är att sprida elevernas information eller klaga 

om deras problem till ledningen eller till andra medarbetare på ABF. Man kan observera tydligen 

att det finns en skillnad mellan respondenternas tankeprocess. Respondent A associerar ABF:s 

grundläggande värderingar med arbetarrörelsens ideal. Medan Respondent B har en professionell 

tolkning av frågan och betonar på praktiska aspekter av organisationskulturen som avgör hur saker 

och ting fungerar. 

Respondent A betonar också att: 

  

‘’Vi var besjälade. Vi hade sökt hos ABF frivilligt. Det var arbetarrörelsen.’’ 

  

Eller när det gäller att jämföra den gamla chefen med den nya chefen berättar hen att ABF:s nya 

chef inte är ‘’besjälad’’. Ordet ‘’besjälad’’ förekommer många andra gånger under intervjun också 

och har begreppsmässiga associationer med ett slags engagemang som har med den immateriella 

att göra. Hen pratar ganska mycket att det formella utbildningssystemet med reglerade arbetstider 

och studieplaner minskade engagemanget i arbetet. 

Respondent B betonar på hur betydelsefulla ABF:s värderingar är och berättar att: 
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‘’ABF var en öppen organisation. Alla hade likadana rättigheter.‘’ 

  

Sammanfattningsvis kan man observera att ‘’att vara besjälad’’, ‘’frivillighet’’, ‘’jämlikhet’’ och 

‘’att ha lika rättigheter och möjligheter’’ nämndes som kärnvärderingar som ligger till grund för 

ABF:s verksamhet. Dock berättar respondenterna att i dagsläge har ABF förlorat dessa 

kärnvärderingar. 

  

5.1.2 Ritualer 

När det gäller ritualer kan man säga att den ekonomiska situationen har påverkat hur ofta man 

festar och på vilket sätt medarbetarna försöker ta del av socialiseringsmöjligheter. Chefen deltar 

inte i medarbetarnas fester och försöker att ta avstånd från informella relationer. Mötestiderna har 

blivit kortare än förut och medarbetarna inte ges tid för att diskutera innehållet av arbetsmöten. 

Organisationens ekonomiska problem fick chefen att begränsa antalet fester för att kunna minska 

kostnaderna och kopplingen mellan SFI, Komvux och ABF huset har blivit svagare på grund av 

att medarbetare på de olika enheterna ses ett begränsat antal gånger per år. Medarbetarna på SFI 

känner sig utanför och marginaliserade. Detta leder till en svag gemenskapskänsla med hänsyn till 

det faktum att ritualer är socialt sätt nödvändiga inom organisationen.  

 

5.1.3 Hjältar 

Den svenska inflytelserika dramatiker, August Strindberg, anses vara en av ABF:s förebilder. 

Respondent A beskriver hans personlighet som: 

  

’Han var allt. Han var radikal naturligtvis. Slog vilt mot alla. Han var poet men framförallt 

dramatiker. Väldigt nydanare dramatiker. Han var oerhört nyfiken och produktiv. Han var oerhört 

ömsint. ABF och Strindbergs teater har alltid varit tillsammans.’’ 

  

Att vara radikal, nydanare, nyfiken och produktiv samt att vara ömsint nämndes som viktiga 

aspekter av Strindbergs personlighet. 
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Respondent A har också beskrivit ABF:s gamla chef som någon som är betydelsefull för 

organisationen på ett speciellt sätt. Hen berättar om gamla chefen att: 

  

‘’Han var otroligt entusiastisk. Han stod jämt på lärarnas sida. Han gav lärarna, alltså, frihet. 

Han var positiv, uppmuntrade oss till ett bra… jobbade jättebra tillsammans. Men nu är 

det...alltså.. Det håller på falla ihop. Jättesorgligt. Jättesorgligt, tycker jag.’’ 

  

Att vara entusiastisk, på lärarnas sida, att ge frihet, att vara positiv och uppmuntrande nämndes 

som ABF:s gamla chefs betydelsefulla särdrag. Respondent B berättar också om sin uppfattning 

av ABF:s gamla chef och hur viktig han har varit för organisationen: 

  

‘’Han var väldigt lyhörd. Väldigt understanding. En person som kunde lyssna. Kunde argumentera 

på ett bra sätt. En person som aldrig nämnde ekonomin inför sina medarbetare. Ekonomin var 

hans problem. Han skulle aldrig belasta medarbetare med sådana problem. Det var skönt.’’ 

Att vara lyhörd och förståndig, att vara en bra lyssnare, att argumentera bra och att inte nämna 

ekonomiska frågor, har uppmärksammats som betydelsefulla aspekter av den gamla chefens 

personlighet. 

 

5.1.4 Symboler 

När det gäller symboliska aspekter av organisationskultur berättar respondenterna att det finns 

interna termer som de som inte jobbar på ABF inte kommer kunna förstå. Respondent B berättar 

att interntermer som används inom ABF är yrkesrelaterade termer. Termer som ‘’cirklar’’ som är 

begreppsmässigt relaterad till folkbildning och studiecirklarna har tagits upp som en av interna 

termer i ABF. Detta visar att kommunikationsklimatet inom ABF har en professionell karaktär 

eftersom yrket är vad som sammankopplar människor och formar diskussioner mellan dem. 

Dessutom det faktum att medarbetarna har formulerat förkortningar för sina arbetsrelationer 

signalerar ett slags tendens för ett kollektivt professionellt identitetsskapande. 
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5.2 Olika dimensioner av organisationskultur 

5.2.1 Process- eller resultatinriktad 

Vår intervju med Respondent A på ABF visar att medarbetarnas engagemang i arbetet har minskat. 

Respondenten berättar att: 

  

‘’Vi var besjälade. Vi hade sökt hos ABF frivilligt. Det var arbetarrörelsen. Nu är det studieplaner. 

Nu är det reglerade arbetstid. Lite på bekostnad av engagemanget’’ 

  

Hen anser att den formella utbildningssystemets inflytelse på ABF:s folkbildningstradition har 

orsakat reglerade arbetsdagar genom studieplaner. Detta innebär att medarbetarna på ABF 

upplever rutinerade arbetsdagar med mindre arbetsinsatser och lägre engagemang. Respondent B 

uppmärksammar denna fråga också. Hen berättar att: 

‘’Jag vet vilka grupper jag har. Jag vet när jag börjar och när jag slutar. Jag vet hur det kommer 

gå. Det är ganska rutinerad.’’ 

  

Detta innebär att arbetsuppgifter på ABF är mindre riskbärande och okända situationer 

förekommer inte så ofta. Därför kan man säga att ABF:s organisationskultur är processinriktad. 

 

5.2.2 Arbets- eller personalinriktad 

Vår intervju med Respondent B visar att medarbetaren inte känner att organisationen bryr sig om 

hens välbefinnande utan arbetet är vad som ska prioriteras. Å andra sidan berättar hen att beslutet 

fattas individuellt. Respondenten berättar att: 

  

‘’Vi får inte delta i beslutprocessen. Man känner sig oviktig i organisationen. Vi är för små. De 

hör inte oss. De märker inte oss. Vi är bara små detaljer i en stor mekanism. ‘’ 

  

Hen fortsätter att ekonomiska problem fick medarbetarna att arbeta mer än heltid och obetalt. Hen 

berättar att: 
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‘’Just nu är det bara att överleva [ekonomiskt]. Det är bara ekonomiska prioriteringar. Just nu 

har 4 lärare sagt upp sig och vi jobbar mer...mycket mycket mycket mer än heltid. Tyvärr obetalt.’’ 

  

Respondenten berättar också att det pågår ett rättsligt ärende i syfte att förbättra arbetssituationen 

i ABF. Med avseende på uppsägningar och oroligheter i ABF kan man säga att 

organisationskulturen är extremt arbetsinriktad i dagsläge. 

 

5.2.3 Professionell eller lokal 

Vår intervju med Respondent A visar att medarbetaren inte identifierar sig med sitt arbete, utan 

med sin arbetsplats. Hen berättar i början av intervju att hen tyckte att det passade att arbeta på 

ABF eftersom hen varit en medlem av en grupp av radikala studenter år 1974. Å andra sidan det 

faktum att ABF är respondentens första och enda arbetsplats, understryker detta. 

  

När det gäller skillnaden mellan privatlivet och arbetslivet visar vår intervju med respondent A att 

respondenten ser på dem som två olika sfärer. hen berättar att: 

  

‘’Det är väl jätteviktigt att man är professionell. Och då menar jag att i privatlivet har man liksom 

antipati och sympati till exempel. Och det får man ju inte ha [i arbetslivet]. Det är jätteviktigt. Jag 

kan vara personlig och prata om mina barn men jag kan inte vara privat. Då går det in i en annan 

sfär på nåt sätt.‘’ 

  

Det faktum att medarbetaren i början av anställning identifierade sig med arbetsplatsen och inte 

med den typ av arbete hen sysslar med, signalerar en lokal organisationskultur. Men om man tar 

hens synsätt på skillnaden mellan privat- och arbetsliv i beaktande, ser man en 

professionaliseringsprocess i ABF. Att se på arbetslivet som en olika sfär än privatlivet signalerar 

att ABF:s organisationskultur är professionell idag. 

Detta kan man se också när det gäller Respondent B som jobbat på ABF i 6 år. Hen berättar att hen 

upplever stora skillnader mellan hur hen är hemma och hur hen är på jobbet. Hen beskriver att hen 

är ‘’slarvigare’’ hemma och ‘’glömmer saker hela tiden’’ och fortsätter: 
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‘’Jag svär hemma. Jag är en annan person på jobbet. Nånting händer fysisk också. På ryggen. 

Och på rösten.’’ 

  

Till skillnad från Respondent A som började jobba på ABF år 1974 som en medlem av en grupp 

av radikala studenter, ser rekryteringsprocessen av Respondent B helt annorlunda ut. Respondent 

B har rekryterats genom en formell anställningsintervju med fokus på hens erfarenheter och 

utbildningsbakgrund. Hen berättar att hen auskulterades under provanställningsperioden. Detta 

innebär att anställningsprocessen på ABF har förändrats över tiden och omvandlats till 

professionell anställning baserad på kompetens och formell utbildning. Det faktum att Respondent 

B identifierar sig med sitt arbete och som en lärare, samt har jobbat med pedagogiska 

arbetsuppgifter på andra organisationer, understryker att hen har anställts som en professionell 

medarbetare. 

Med avseende på vad som kommer ovan kan man säga att ABF:s organisationskultur tenderar att 

vara professionell snarare än lokal. 

 

5.2.4 Öppet- eller slutsystem 

När det gäller integrationsprocessen besvarar Respondent A att en kraftig ökning i antalet 

nyanställda lärare samt brist på arbetsplatser, fick medarbetarna att inte kunna socialisera och 

kommunicera med varandra. Hen beskriver att: 

  

‘’Kommunikationen är noll. Kommunikationen är jättedålig och så kommer massa med nya lärare. 

Man orkar inte hälsa på folk längre i nuläge. Finns inga arbetsplatser.  Anställer folk, anställer 

folk! Finns inte konkreta platser och finns inte verkligen mentala platser att ta emot varandra.’’ 

  

Å andra sidan berättar Respondent B att: 

  

‘’Det är mycket sekretess. Vi måste be om information. Vi ber skriftlig för att se vissa dokument. 

Men… Nej… Det är hemligt. Det är Top Secret. Man får inte se den.’’ 

  

I en annan del av intervjun framhåller hen att: 
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‘’ Vi som jobbar på SFI känner inte folk som jobbar på ABF huset. Vi känner oss lite utanför. Det 

är max 2 gånger om år vi får ses. … När vi är på årliga möten och vi lyssnar på 

kommunikationsansvarig…[som säger:]...vi ska jobba med varandra, vi ska vara tillsammans. 

Men vi frågar: Vem är vi? Vi ska va tillsammans men vi fattar inte vad vi ska göra. Så det är 

kommunikationsfel...systemfel’’ 

  

Vidare berättar hen om att det fortfarande finns ‘’after work’’ fester men rektorn deltar inte i fester 

längre för att bevara en professionell distans från medarbetarna. Respondenten berättar också att 

man inte hinner träffa nya medarbetare och även lära sig deras namn. 

Det faktum att respondenterna pekar på stora kommunikationsbrister och få 

socialiseringsmöjligheter i ABF, samt med avseende på att medarbetarna upplever sträng kontroll 

för att ha tillgång till information, visar att ABF är ett slutsystem i dagens läge. 

  

5.2.5 Sträng eller mild kontroll 

Både respondenterna pekar på ABF:s ekonomiska frågor i olika sammanhang och bekräftar att de 

är medvetna om det ekonomiska läget. Respondent A berättar att: 

  

‘’Komvux, också inom ABF [liksom SFI], det är emot folkbildning egentligen...Och jag vet också 

att Komvux, ekonomiskt håller på ramla ihop.’’ 

  

Respondent B berättar också om att ABF har stora problem med ekonomiska aspekter av 

verksamheten. Hen beskriver att organisationen kräver lärarna att jobba mer än heltid och ibland 

vikarierar varandra. Vissa lärare jobbar också på receptionen för att ABF har som mål att spara 

mer pengar. Respondent B berättar att: 

  

‘’Det finns rädslan och osäkerhet. Ingen av oss vet om vi kommer jobba [kvar]. Det handlar om 

ekonomin som inte fungerar. Och då börjar vi tänka på den också. Om det är vårt fel att ekonomin 

inte fungerar? Vi har aldrig tänkt så mycket på ekonomin. Ledningen lägger skulden på oss att 

ekonomin inte fungerar eftersom vi inte jobbar tillräckligt mycket. Och vi ska spara pengar åt 

ABF.’’ 
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Hen fortsätter med att jämföra ABF:s nya chef med gamla chefen och berättar att: 

  

‘’[Den gamla chefen var] en person som aldrig nämnde ekonomin inför sina medarbetare. 

Ekonomin var hans problem. Han skulle aldrig belasta medarbetare med sådana problem. Det var 

skönt.’’ 

  

Detta visar att medarbetarna har blivit medvetna om verksamhetens kostnader och ekonomiska 

problem. De har även börjat vikariera för varandra eller jobba i olika positioner för att minska 

organisationens kostnader och spara mer pengar för organisationen. 

  

När det gäller mötestiderna berättar Respondent A att mötestiderna hålls strikta i ABF och om man 

kommer försent på arbetsmöten då känner medarbetarna irritation. Dock framhåller hen att inga 

formella bestraffningar händer. Respondent B berättar också att alla lärare kommer i tid när det 

gäller arbetsmöte dock har arbetsmöten blivit kortare än förut. Detta gjorde att lärarna inte hinner 

umgås med varandra eller diskutera kring mötets innehåll. 

  

Både ekonomisk medvetenhet och strikta mötestider visar att det finns stränga kontrollmekanismer 

i ABF. Dock visade den interna atmosfären sig att fortfarande vara öppen för informella samtal. 

Respondent B berättar att ABF:s interna atmosfär är öppen till skämt om jobbet eller 

organisationen. Men hen berättar att om man står i motstånd till ledningen då får man straff och 

det finns gränser att inte ska kränkas. När det gäller interna termer mellan medarbetarna berättar 

hen att det finns yrkesrelaterade termer som de som inte jobbar på ABF inte förstår. Det finns också 

oskriven regel om att man inte får prata om elevernas problem eller klaga om sina elever med andra 

lärare eller ledningen. Med avseende på detta kan man säga att informella samtal och skämt om 

organisationen anses vara en social handling som utvecklats för att medarbetarna ska kunna klara 

av de stränga kontrollmekanismerna. 
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5.2.6 Pragmatisk eller normativ 

När det gäller pragmatisk eller normativ, finns det signifikanta skillnader mellan hur de olika 

respondenterna tolkar organisationskulturen inom ABF och hur de tror att ABF ska vara. Det ska 

inte ignoreras att respondenterna tillhör olika generationer av medarbetare på ABF, när det gäller 

i vilken tidsperiod de började jobba. Respondent A berättar att om man vill jobba på ABF ska man 

vara solidarisk med arbetarrörelsen och tro på dess värderingar. Hen jämför ABF med Svenska 

Kyrkan och beskriver att: 

  

‘’Om man jobbar på Svenska kyrkan så måste man tro på den lite grann. Jag tycker det är 

självklart. Om man jobbar på ABF ska man vara solidarisk med arbetarrörelsen.’’ 

  

Det faktum att Respondenten jämför ABF med Svenska Kyrkan som en religiös institution, visar 

att hen har en normativ förståelse av hur ABF ska fungera i samhället. Hen betonar på att man ska 

vara lojal till arbetarrörelsen. 

Medan Respondent B har en annorlunda bild av ABF och berättar att organisationen har försökt 

att påtvinga lärarna att adoptera organisationens politiska ställningar och engagera sig i politiska 

protester. Då skrev lärarna ett brev till ledningen om att de inte vill involvera sig i politiska frågor. 

Som svar bestraffade ledningen de lärarna som skrev under brevet. Detta visar att medarbetaren 

anser att ABF ska separera sin politiska ställning från den professionella verksamheten. Hen 

berättar att: 

  

 ‘’Möten på ABF är mycket politiskt färgad. Så ska den inte va’’ 

  

Detta visar att Respondent B har en pragmatisk förståelse av hur ABF ska fungera vilken står i 

skarp kontrast till hur Respondent A uppfattar organisationskulturen i ABF. 

Respondent A berättar också att ABF har kritiserats förut på grund av att vissa lärare pratade för 

mycket om sina politiska ställningar som skulle associeras med ‘’röd politik’’, enligt respondenten. 

Respondenten beskriver detta som en konflikt mellan folkbildning och formell utbildning; en 

kontrast mellan olika kontextuella normer. Det formella utbildningssystemet kräver alla lärare att 

ha politisk neutralitet. Men som en cirkelledare inom folkbildning får man uttrycka sina politiska 

åsikter tydligt och fritt. 
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När det gäller kundorientering påpekar båda respondenterna att ordet ‘’kund’’ inte tillhör 

organisationens språkbruk. Dock Respondent A jämför ABF idag med dåtiden och berättar att på 

grund av minskade behov av folkbildning samt den dåliga ekonomiska situationen, drivs ABF som 

ett kommersiellt företag idag där man sätter skolverkets krav i fokus vilket kräver att eleverna ska 

klara alla kurser och få ett godkänt betyg. Men hur man ska uppnå detta är upp till lärarna själva, 

enligt respondenten. Därför kan man säga att ABF:s organisationskultur är pragmatisk. Skillnaden 

mellan Respondent B med 6 år erfarenhet, och Respondent A med 43 år erfarenhet, gällande 

organisationens politiska ställningar, understryker detta att den nya generationen av lärare har en 

pragmatisk bild av ABF. 

 

5.3 Sammanfattning 

Trots generationsskillnader, bekräftar båda respondenterna att arbetarrörelsens institutionaliserade 

idéer om jämlikhet, frivillighet och högt arbetsengagemang inte är fortfarande aktuella i 

organisationen. Dessutom det kollektiva identitetsskapandet och gemenskapskänsla inom ABF är 

relativt mindre aktuella idag. Dock ska man inte ignorera det rättsliga ärende som påbörjats under 

studiens sammanställningsprocess i vilket medarbetarna organiserade sig med hjälp av sitt 

fackförbund för att förändra den befintliga arbetssituationen. Vi blev informerade genom 

respondent B om att domstolen har bestämt i slutändan att ABF:s chef ska avsättas. Detta visar att 

den motståndskaraktär som formades genom arbetarrörelsen under senare delen av 1800-talet är 

fortfarande aktuell och även backas upp genom samhällets lagliga och byråkratiska infrastruktur. 

 

Man kan se att ABF har utvecklat en arbetsinriktad och professionell organisationskultur i syfte att 

leva upp till kulturpolitikens krav på kvalitetssäkring och internkontroll. Detta har lett till svagare 

ritualer och mindre utrymme för informella socialiseringsmöjligheter. Till följd av 

professionalisering av ABF har faktiskt förekommit starkare specialiseringar mellan ABF huset, 

SFI och Komvux. Å andra sidan, det faktum att ABF:s folkbildningstradition har integrerats inom 

det formella utbildningssystemet verkade vara avgörande vid professionalisering av 

arbetsförhållanden inom organisationen. 
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Dessutom det beteendemönster som uppmuntras och motiveras i ABF har också förändrats. När 

man tar förebildernas personligheter i beaktande ser man tydligen att övergången från 

idealiserandet av August Strindberg till hyllandet av ABF:s gamla chef, signalerar en signifikant 

förändring mot pragmatism och professionalism; en övergång från en radikal, nydanare och ömsint 

dramatiker till en lyhörd och förståndig chef som inte nämner ekonomiska frågor. Dessutom det 

faktum att medarbetarnas interntermer är yrkesrelaterade understryker detta att ABF:s 

organisationskultur är en liberaliserad form av ett kollektivt identitetsskapande som formas baserad 

på professionen, inte baserad på arbetarrörelsens grundläggande idéer.  

 

När man tar ABF:s organisatoriska praktiker i beaktande ser man att ABF har utvecklat en 

professionell och icke-normativ organisationskultur med stränga kontrollmekanismer och stor 

fokus på arbetet och processansvar i ett slut organisationssystem. Det är också signifikant att ABF 

tillämpar individuellt beslutfattande i en hierarkisk organisationsstruktur. Detta står i kontrast till 

vad som ABF:s verksamhet grundades på; en öppen och demokratisk organisation med fokus på 

decentralisering av makt. Arbetarrörelsens politiska ställning är också mindre avgörande för nyare 

personal som rekryteras baserad på kompetens och utbildning samt har lagliga förpliktelser att 

bevara sin politiska neutralitet. Detta verkade vara avgörande vid utvecklandet av en pragmatisk 

organisationskultur inom ABF. Det faktum att ledningen bestraffar de medarbetare som uttrycker 

ett slags motstånd mot organisationens politiska identitet, visar att det finns en inneboende paradox 

i ABF:s organisationskultur med avseende på nya professionella medarbetare; de medarbetare som 

inte rekryterats på grund av sina normativa idéer, utan baserade på kompetens och 

verksamhetsspecifik utbildning och i syfte att utföra pedagogiska arbetsuppgifter. Denna kontrast 

anses ha sina rötter i kulturpolitiken som har misslyckat med att hantera konflikten mellan 

offentlig/privat sektorns kvalitetslogik och folkrörelsernas demokratilogik; en paradox som 

manifesteras också i folkbildningsrådets riktlinjer med fokus på intern kontroll och 

kvalitetssäkring.  
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6. Riksteatern idag 

I detta avsnitt kommer vi analysera våra samlade data från intervjuer med medarbetarna på 

Riksteatern. Hofstedes teorier om olika nivåer och dimensioner av organisationskultur kommer 

tillämpas som analysinstrument för att kartlägga Riksteaterns organisationskultur i dagens läge. En 

fördjupande sammanfattning av analysen redovisas i slutet av avsnittet. 

 

6.1 Olika nivåer av organisationskultur 

6.1.1 Värderingar 

Båda respondenterna tar upp Riksteaterns grundvärde d.v.s. ‘’Scenkonst för alla överallt’’ vilket 

var den ursprungliga idéen som ligger till grund för Riksteatern. Fokus ligger på jämlikhet, 

gemenskap och demokratisering av kulturen i det här fallet scenkonst. Medarbetare på Riksteatern 

har internaliserat dessa grundvärderingar. 

Respondent C anser att: 

  

‘’Scenkonst ska vara jämlik och tillgänglig för alla överallt det är typ vår slogan och 

organisationen säger det och jag håller med det är därför jag jobbar på Riksteatern och det är 

därför jag har stannat kvar’’ 

‘’Genom scenkonst så kan du bilda människor, genom scenkonst kan man problematisera sitt 

samhälle från olika perspektiv, genom scenkonst så kan man hitta andra personer som du kanske 

aldrig har drömt om att vara kompis med, men ni har någonting gemensamt’’ 

 

Respondent D beskriver samma grundvärderingar samt ger ett självkritiskt och normkritiskt 

perspektiv som har adopterats av både respondenterna. 

  

‘’Scenkonst för alla överallt’’ det är den som alla ska styra mot oavsett vilken funktion vi har/.../det 

är människor på många platser som genom sin engagemang driver Riksteatern tillsammans/…./att 

vara en verksamhet i tiden på ett sätt som är öppen för egenförändring så att vi är liksom bra på 
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att ställa oss frågor kring ett land i förändring, kring liksom orter i förändring och att i bästa fall 

kritiskt också reflektera över de eventuellt exploaterande normer som finns inom organisationen’’ 

Det största misstag man kan begå, enligt respondent D är att kränka dessa värderingar till exempel 

att nedvärdera riksteaterföreningar: 

  

‘’Jag är en av de som skulle reagera väldigt starkt om nån sa nånting liksom som jag upplevde 

som nedvärderande av de som är ideellt engagerade/.../ att referera till föreningsfolk som liksom 

mindre smarta eller göra liksom ... hänvisa till någon slags typ av så här.. aa men de är mest 

bönder eller de är liksom ute bakom, de har inte riktigt lärt sig än de här frågeställningar som vi 

just nu håller på/.../ det där är ju värsta [misstag]’’ 

  

Respondent C berättar att ’’att göra något brottsligt’’ är det största misstag man kan begå. Vidare 

tar hen upp regler och riktlinjer som finns för att motverka sexuella trakasserier, särbehandling, 

diskriminering osv vilket är ett resultat av institutionaliserade normer och idéer i samhället. 

 

6.1.2 Ritualer 

När det gäller ritualer i Riksteatern berättar båda respondenterna om sina upplevelser under 

återkommande möte och fester i Riksteatern. Respondent C berättar om enhetsmöte respektive 

avdelningsmöte som hålls ungefär varannan vecka respektive en gång per månad. Vidare berättar 

hen att dessa möten är ganska oregelbundna. Respondent D förklarar också om Riksteaterns 

avdelningsmöte och enhetsmöte i vilka samlas ledningsgruppen och diskuterar de beslut som har 

tagits. Under dessa möten uppdateras alla medarbetare på Riksteatern om de nya besluten. 

 

Respondent D berättar också om ‘’Anbud live’’ som är ett evenemang där representanter från alla 

riksteaterföreningar från hela landet samlas och träffas för att få en provsmak av olika 

produktioner. I början av juni hålls också ett stort möte som kallas för Scenkonst som är en 

scenkonstfestival där alla föreningar samlas och diskuterar olika idéer för framtida repertoar. 

 

Båda respondenterna berättar att personal brukar bjudas till jullunch samt till en personalfest som 

sker i augusti varje år för att fira höststarten. Respondent D tar också upp informella fester och 
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olika evenemang som medarbetarna firar i Riksteatern bl.a. man firar födelsedagar exempelvis när 

någon fyller år 50 eller 60. Andra exemplar kan vara avtackningsceremonier och minnesstund för 

de som har jobbat länge på organisationen. Så generellt sett kan man säga att det finns olika typer 

av ritualer i Riksteatern genom vilka organisationen försöker skapa gemenskapskänslan inom den 

sociala atmosfären. 

  

6.1.3 Hjältar        

Respondent C hyllar vissa betydelsefulla medarbetare på Riksteatern genom att betona på att de 

personer har ‘’goda intentioner av att vilja utveckla Riksteatern’ eller att de ‘’lyssnar’’ och ‘’är 

oftast tillgängliga’’ samt ‘’personer som verkligen vill förändra [organisationen]’’. Hen beskriver 

att ‘’prestigelöshet’’ och att ha tillgång till ‘’ett stort nätverk’’ samt att ha förmågan att upptäcka 

nya talanger är viktiga aspekter av de medarbetarnas personligheter. 

När det gäller vilka personlighetsmässiga specifikationer som uppmuntras i Riksteatern har vi fått 

olika svar från våra respondenter. Respondent C uppmärksammar bl.a. karriärister, 

tävlingsinriktade personer som är intresserade av makt samt ja-sägarna. Respondenten beskriver 

att: 

 

‘’Karriärister när du är väldigt fokuserad på att göra karriär inom organisationen, Inte fokusera 

på att du är med på den här organisationen för att du tror på det för att du tror på själva 

kärnverksamheten’’ 

 

Den andra grupp som hen nämner är ‘’tävlingsinriktade’’ personer som är intresserade av makt. 

De skaffar sig en starkare maktposition för att genomföra sina egna projekt. Den tredje gruppen, 

enligt respondenten, är ‘’ja sägarna’’ alltså de som håller med hela tiden. Hen förklarar vidare att 

under förra ledningen blomstrade de ‘’ja sägarna’’ eftersom organisationen leddes under 

‘’Management by fear’’.  

 

‘’under den tiden Riksteatern leddes under väldigt mycket ‘’management by fear’’ alltså du gör 

som jag säger eller om du inte gör som jag säger så får du sparken”    
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De skaffade sin maktposition genom att inte kritisera eller ifrågasätta ledningen och säga ja även 

om de tyckte detta sätt att leda var fel. Hen fortsätter att: 

 

‘’För att kunna få en annan position, en bättre karriär så sa man ja. ibland saknade man kunskap 

om ämnet men man fick ett jobb och man fick leda saker som man hade ingen aning om men man 

var rätt person bara för att man var ja sägare och man gick inte emot ledningen eller gick inte 

emot den typen av ledarskap’’ 

Detta signalerar en tydlig tendens mot den s.k. Abstract Management som har resulterat i 

uppmuntrandet av ett sådant beteendemönster i organisationen. 

Å andra sidan berättar Respondent D att landsbygdorienterade personer som förstår ideellt 

engagemang är de som får ökad förtroende inom Riksteatern och därför kan snabbt klättra upp. 

Respondenten berättar att: 

 

‘’Det leder ofta att den personen får ett förtroende för föreningarna och det skulle jag säga är en 

bra väg att få ökade förtroende inom Riksteatern ... den person som är landsbygdorienterad och 

som förstår ideellt engagemang’’ 

 

 

Skillnaden mellan de två olika uppfattningar hos våra respondenter kan bero på de olika 

arbetsklimat som finns inom Riksteaterns olika avdelningar i vilka man tolkar utvecklingsvägar på 

olika sätt. Detta indikerar att Riksteatern har utvecklat en komplex organisationskultur i vilken 

olika syfte och mål formuleras utifrån olika handlingslogiker. 

 

6.1.4 Symboler 

Respondent C berättar att det finns yrkesrelaterade begrepp och förkortningar i Riksteatern som 

bara Riksteaterns medarbetare förstår. Respondent D berättar också att man använder sig av 

branschspråk som de som inte jobbar på Riksteatern inte kommer kunna uppfatta; exempelvis i 

form av teatertermer och förkortningar. Det faktum att interna termer är yrkesrelaterade indikerar 

att medarbetarna har utvecklat vissa informella talesätt för att förenkla eller effektivisera sina 

arbetsförhållande vilket begränsar medarbetarnas professionella identitetsskapande till sina egna 

arbetskretsar. 
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6.2 Olika dimensioner av organisationskultur 

6.2.1 Process- eller resultatinriktad 

Både respondent C och D beskriver sina arbetsdagar som fyllda med oförutsägbara arbetsuppgifter 

och okända situationer. Detta kan bero på vilken funktion man har inom organisationen. Att jobba 

med den konstnärliga verksamheten innebär i hög grad oförutsägbarhet och risktagande enligt båda 

respondenterna. Tjänsten som huvudskyddsombud innebär också mycket oförutsägbarhet och 

okända situationer.Under intervjun förklarar de om sina obegränsade arbetsinsatser. Båda 

respondenterna visade ett stort engagemang i sina arbetsuppgifter.  

 

Respondent D beskriver ett etiskt dilemma när det gäller konstnärligt arbete exempelvis val av 

artister med avseende på jämlikhet och mångfald. 

 

‘’Ska vi välja kändisen som många vill ha...för de vill köpa produktionen..som ett exempel liksom den 

vita heterosexuella snubben liksom som är jättehärlig och bra på det han gör eller borde vi nu istället 

välja någon i den rollen som inte är lika känd, som kanske inte har lika mycket hög marknadsvärde i 

relation till att den kommer sälja lika många föreställningar men som är precis lika bra artist, kvinna 

från ett utomeuropeiskt land dessutom liksom då blir det ett etisk konflikt’’ 

 

Vidare berättar respondenten att det finns ett krav på återrapportering (årsredovisning) till 

kulturdepartementet.  

 

‘’ De är jättenyfikna på hur mycket publik nådde ni i år då?/.../ då skulle jag säga att tyvärr väldigt 

mycket i en sån kultur och samtid där stor fokus läggs på antalet. Det där som kan vara svårare att 

mäta/.../det kom inte 1000 personer på den här för vi valde att göra den på arabiska och därför kom 

det istället 500 personer men de 500 var förstagångsbesökare nästan allihopa och de fick uppleva ett 

möte med scenkonst i Sverige på ett sätt där de kände sig mer liksom inkluderade och välkomna än de 

som sena gjort tidigare men då ofta återrapportering är mer intresserad av siffra 1000 än siffran 500‘’ 

 

Kulturdepartementets kvantitativt uppställda mål är en tydlig effekt av NPM. Man kan se tydligen 

att Riksteatern har utvecklat en resultatinriktad organisationskultur i syfte att bemöta 
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Kulturdepartementets marknadsinriktade krav vilket orsakat etiska konflikter hos våra 

respondenter. Detta på grund av att dessa krav står i kontrast till Riksteaterns demokratilogik.  

 

6.2.2 Arbets- eller personalinriktad 

Beslutfattande processer kring repertoaren sker individuellt alltså repertoaren bestäms av 

teaterchef, danschef och de konstnärliga ledarna för Tyst Teater, Barn och Unga samt 

Cullbergbaletten. Dock fattar vissa ledare beslut på ett mer kollektivt och dialoginriktat sätt d.v.s. 

olika idéer diskuteras i grupp innan beslutfattandet. 

 

Båda respondenterna uttrycker sin medkänsla och empati för andra medarbetare som hamnade i en 

konflikt. De visade sig också vara mycket engagerade i sådana situationer. Respondent D berättar 

att: 

  

‘’Att ta upp en konflikt där man vet att en högt uppsatt chef har bettet sig, i mina ögon, illa åt en 

medarbetare eller en annan mellanchef till exempel. Då är det ju klart att jag hamnar i en konflikt 

kring så här ..vem pratar jag med om det här då ’’ 

  

Hen berättar också om hur mycket medarbetarna delar sina personliga problem på jobbet: 

  

‘’I de allra flesta [fall] så tänker jag att det skulle vara bekvämt och möjligt för många att komma 

till jobbet och berätta om man har varit med något jobbigt där hemma till exempel eller om man 

är påverkad av någonting som ligger utanför själva jobb kontexten som påverkar mig i min 

yrkesfunktion’’ 

  

Trots det faktum att det slutliga beslutet fattas av chefer, är medarbetarna involverade i 

beslutfattandeprocessen. Å andra sidan, med avseende på ovanstående påstående om 

medarbetarnas medkänsla och empati, kan man säga att Riksteaterns organisationskultur tenderar 

att vara personalinriktad snarare än arbetsinriktad. 
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6.2.3 Professionell eller lokal 

Respondent C identifierar sig med sitt jobb snarare än sin arbetsplats. Hen berättar om sin yrkesresa 

från början. När det gäller rekryteringsprocessen berättar respondent C att hen rekryterades genom 

en formell kompetensbaserad rekryteringsprocess. 

Respondent D identifierar sig också med sitt jobb, på samma nivå som hen identifierar sig med 

arbetsplatsen. När det gäller rekryteringsprocess berättar hen att hen fick förfrågan från VD på 

Riksteatern. Tjänsten var otydlig från början vilket visar att rekryteringsprocessen var informell 

och kontaktbaserad. Hen har haft olika roller under de senaste 10 åren.  Dessutom berättar hen att 

hen inte har långsiktiga målsättningar och blev anställd på grund av att hen ansåg ha tro på 

Riksteaterns grundvärderingar. 

Man kan analysera dessa skillnader genom att ta hänsyn till respondenternas olika sociala bakgrund 

samt deras olika funktioner inom organisationen. Respondent C anser att man ska uppfostras på ett 

visst sätt eller komma från en viss skola för att arbeta på Riksteatern. Detta visar att organisationen 

rekryterar från specifika sociala grupper. Dessutom har båda respondenterna tagit upp frågan om 

‘’kompisrekrytering’’ eller att ‘’det finns många medarbetare som har privata kompisar som de 

jobbar med’’. 

 

Respondent D upplever att arbetslivet och privatlivet överlappar varandra och därför är det svårt 

att se skillnader mellan dem. Medan Respondent C anser att det finns en stor skillnad mellan 

arbetsliv och privatliv. Man kan se att Riksteatern har utvecklat baserad på komplexa interagerande 

processer mellan både professionell och lokal organisationskultur. Detta ser man tydligen när det 

gäller hur organisationen behandlar rekryteringsfrågor. Komplexiteten kan också bero på att 

respondenterna är verksamma inom olika avdelningar och tillhör olika arbetskretsar inom 

organisationen. Dock finns det en gemensam påstående bland både respondenterna som visar att 

den sociala bakgrunden har varit avgörande under rekryteringsprocessen.  

 

6.2.4 Öppet- eller slutsystem 

Respondent C berättar att hens integrationsprocess gick till ganska snabbt. Hen kände sig alltid 

välkommen från början. Dock betonar hen flera gånger på att hen kände sig en del av den ‘’ytliga’’ 

verksamheten. Vidare fortsätter hen förklara att det finns väldigt få personer som hen har haft 
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personliga samtal med. När det gäller informella relationer tog det flera år innan hen kände sig 

nära till några personer. Hen förklarar att samtalen på facket är mer informella. 

Respondent D, däremot, berättar att organisationen förändras hela tiden och därför är det svårt att 

kunna förstå hur den fungerar. Det tog nästan två år för hen att förstå hur organisationen fungerar. 

När det gäller informella relationer berättar respondenten att det tog några månader innan hen 

kände sig nära till andra medarbetare i organisationen. Det är också signifikant att både 

respondenterna påpekar att det inte fanns någon formell introduktion i början. 

Respondent C anser att det finns en specifik grupp som passar in i de dominerande normer och 

därför är organisationen inte öppen mot alla. 

  

‘’Om personer som inte kommer från den skolan eller om de strukturerna inte är jämlika och 

släpper inte in andra personer då blir det ungefär samma personer som kommer in i de 

strukturerna och i sin tur är det de som uppfostrats att arbeta inom scenkonst i det här fallet teater 

och så när de söker sig vidare då har de med sig det här bagaget med koderna och hur man jobbar 

‘’ 

  

Integrationsprocessen tar ganska lång tid både ur ett praktiskt och socialt perspektiv. Dessutom är 

organisationen öppen endast till en viss grupp vilket visar att Riksteatern är ett slutsystem. 

  

6.2.5 Sträng eller mild kontroll 

Båda respondenterna påpekar att det finns humor i huset och man får skämta om jobbet och 

yrkesrelaterade händelser. Respondent D har tagit upp ett intressant exempel om att man brukade 

skämta med ‘’folk där ute’’ d.v.s. riksteaterföreningar vilket står i kontrast till organisationens 

värderingar enligt hen. Därför skulle hen starkt reagera om någon skämtar med dem. Hen betonar 

att idag finns det inte så mycket skämt om riksteaterföreningar vilket signalerar en relativt strängare 

kontrollmekanism jämfört med förut. 

När det gäller oskrivna regler och koder berättar respondent C att: 

  

‘’Man får inte prata om sina chefer, man är lite konflikträdd’’ 
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Det finns det inte så många oskrivna regler och koder i Riksteatern. Dock har båda respondenterna 

tagit upp två exemplar som handlar om den konstnärliga verksamheten. Till exempel att man alltid 

prioriterar den konstnärliga verksamheten eller att man inte får säga att ett konstnärligt verk är 

‘’dåligt’’. Till exempel berättar Respondent C att: 

  

‘’Nånting man lär sig inom kulturen, man säger aldrig till nån att ett verk, en pjäs eller en 

föreställning är dålig. Allt är bara jättebra’’ 

  

Båda respondenterna påpekar att när någon inte kommer i tid eller inte kommer till ett arbetsmöte, 

antar de flesta att personen inte har hunnit närvara vid mötet på grund av en repetition eller en 

föreställning. Mötestiderna är därför ungefärliga eftersom den konstnärliga verksamheten alltid 

ska prioriteras. Detta indikerar att det finns stränga kontrollmekanismer när det gäller den 

konstnärliga verksamheten. 

Båda respondenterna förklarar att medarbetarna är medvetna om kostnader och andra ekonomiska 

aspekter av verksamheten, särskilt på lokal nivå samt när det gäller ekonomiska händelser på de 

närmaste utgift/inkomstkonto. Däremot är inte alla medvetna om Riksteaterns regionala eller 

nationella ekonomi. Det finns kontrollmekanismer som verkar genom avstämning av budget och 

periodisering på lokal nivå vilket visar en sträng kontrollmekanism när det gäller den ekonomiska 

aspekten av verksamheten. 

Med avseende på vad som står ovanför kan man säga att det finns en ganska sträng kontroll i 

Riksteatern, särskilt när det gäller den ekonomiska och den konstnärliga verksamheten. 

  

6.2.6 Pragmatisk eller normativ 

Under intervjuerna togs upp den institutionaliserade idé som ligger till grund för organisationen 

d.v.s. ‘’Scenkonst för alla överallt’’. De etiska konflikter som diskuterades under avsnitt 6.2.1 visar 

att organisationen har olika uppdrag som ibland står i kontrast till varandra. Respondent D 

problematiserar Kulturdepartementets kvantitativa krav på publikantal som ska återrapporteras 

varje år. Hen förklarar att det konstnärliga arbetet innebär ibland ett etiskt dilemma. Vidare 

förklarar hen att leva upp till kulturdepartementets krav på publikantal står i kontrast till andra 

uppdrag som Riksteatern fått. 
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Respondent C berättar också att: 

 

‘’Vi är också en organisation som är en folkrörelse och en professionell institution samtidigt, vi 

har riktlinjer från [kultur]departementet och får pengar från [kultur]departementet för att 

genomföra, driva, göra scenkonst. Sen har vi några ideella som är amatörer asså de jobbar gratis, 

volontärer som också äger oss och vill att vi ska ge dem det här och det här och det här gör och 

såna saker.  Vi har ju helt två olika uppdrag ibland ‘’ 

   

Det finns en tendens hos både medarbetare att ta hänsyn till flera uppdrag och mål samtidigt. Båda 

respondenterna har påpekat att publiken är slutkunden i detta sammanhang. Men Riksteatern säljer 

också produktioner till arrangörer d.v.s. föreningar är också kunder. Dessutom är 

kulturdepartementet också kund i detta sammanhang eftersom de finansierar Riksteaterns 

produktioner för att Riksteatern ska leverera scenkonst till alla medborgare. Respondenten 

förklarar vidare att Riksteatern är en komplex organisation när det gäller kund och säljare 

relationer. 

Med avseende på vad som står ovanför kan man säga att Riksteatern är en komplex organisation 

som betonar på demokratisering av scenkonst. Båda respondenterna uppmärksammar de etiska och 

ideologiska aspekter av arbetsprocesser. Det finns en tendens hos medarbetarna att sätta mer värde 

på hur arbetsprocesserna har följts. Dock skall organisationen uppnå ett visst publikantal och sälja 

produktioner. Kulturdepartementets marknadsinriktade krav på publikantalet gör i slutändan att 

medarbetarna på Riksteatern väljer pragmatiska åtgärder i syfte att fylla dessa krav. Skillnaden 

ligger i hur man uppfattar och utvärderar demokratiseringsprocessen. Kulturpolitiken i detta 

sammanhang betonar på att Riksteatern ska uppnå den målgrupp som inte tagit del av scenkonst. 

Å andra sidan sätter man krav på antalsredovisningar av publiken för att utvärdera detta vilket 

anses vara problematiskt för förverkligandet av Riksteaterns demokratiska uppdrag. 
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6.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att omorganisationer i Riksteatern har haft mindre påverkan på 

organisationens kärnvärderingar. Engbergs grundtanke d.v.s. Riksteatern som ett initiativ för 

demokratisering och decentralisering av ‘’förstklassig teaterkonst’’, är fortfarande aktuell inom 

organisationskulturen. Fokus ligger fortfarande på att ‘’producera och turnera scenkonst av hög 

kvalitet’’ i kulturpolitiska riktlinjer och mål. Dessutom har medarbetarna på Riksteatern 

internaliserat socialdemokratins kultursyn som formats under efterkrigstiden i Sverige. 

Hjälpsamhet och gemenskap har betonats som Riksteaterns värdegrund. Dock verkar 

hjälpsamheten genom en liberaldemokratisk samverkan med makten. Det visade sig emellertid att 

medarbetarna på Riksteatern adopterat också ett självkritiskt och normkritiskt perspektiv genom 

att vara ‘’öppen för egenförändring och att problematisera sitt samhälle från olika perspektiv’’. 

Den socialdemokratiska kollektiva självbildningen är fortfarande aktuell när det gäller 

kulturpolitiska riktlinjer och mål. Exempelvis genom att ‘’uppnå delaktighet och kunskapsutbyte’’ 

samt att ‘’föreställningar ska i möjligaste mån produceras i samverkan med andra’’. Kollektivt 

identitetsskapande anses vara fortfarande starkt i Riksteatern. Detta också på grund av starka 

ritualer i form av formella och informella möten samt olika evenemang och fester som hålls 

veckovis, månadsvis, kvartalsvis och årligen. Dock de motsägelsefulla information som samlats 

under intervjuerna kring vilka personlighetsmässiga karakteristiker som uppmuntras och motiveras 

i organisationen, visar att det finns parallella handlingslogiker som samspelar och interagerar med 

varandra i en dialektik mellan professionalism och amatörskap. Detta anses vara ett nytt fenomen 

inom Riksteaterns folkrörelsekultur som kan begripliggöras i förhållande till kulturdepartementets 

riktlinjer om resurseffektivitet, konstnärlig kvalitet och redovisning av antalet besökare. 

Kulturdepartementets kvalitetslogik och effektivitetskrav står i kontrast till Riksteaterns ideella 

logiker och tvingar organisationen att adoptera resultatinriktad organisationskultur och därmed 

professionella medarbetarperspektiv. Det faktum att medarbetarna har utvecklat yrkesrelaterade 

interna termer understryker detta. Man kan tydligen se att Riksteaterns organisationskultur har 

utvecklats utifrån ett samspel mellan lokala och professionella handlingslogiker i en komplex 

arbetsmiljö. Komplexiteten har skapats på grund av en mångsidig organisationskultur som finns i 

två sammanhängande lager. En lokal, personalinriktad och normativ arbetskrets som omger sig 

med professionella, resultatinriktade och pragmatiska medarbetare. Den lokala 

organisationskulturen förstärks genom ett slutssystem med stränga kontrollmekanismer. Det 



52 

 

professionella marknadsinriktade lagret formas genom kulturdepartementets riktlinjer och präglas 

framför allt av produktions specialister och producenter. Detta leder till en normativ 

organisationskultur som utvecklar pragmatiska lösningar i syfte att kunna leva upp till 

kulturdepartementets krav på hög kvalitet, resurseffektivitet och antalet besökare.  

 

 

7. Slutsatser 

Studien visar en ständigt pågående omorganiseringsprocess inom både folkrörelseorganisationerna 

vilket orsakat signifikanta förändringar inom folkrörelsernas organisationskultur. Konflikten 

mellan folkrörelsernas ideella logiker och kulturpolitikens kvalitetslogik uppträder i 

organisationskulturen på olika sätt. ABF:s kärnvärderingar nämligen hjälpsamhet, jämlikhet och 

högt arbetsengagemang anses vara mindre aktuella idag. Dock ska man ta det rättsliga ärende som 

påbörjats under studiens sammanställningsprocess i beaktande. Den extrema arbetsinriktade 

organisationskulturen gjorde att medarbetarnas välbefinnande ignorerades vilket resulterade i 

konflikten.  Det faktum att medarbetarna på ABF visade ett slags motstånd mot den befintliga 

arbetssituationen samt att detta backas upp av samhällets lagliga infrastruktur, indikerar att 

organisationens kärnvärderingar har sina rötter i den nationella kulturen. 

 

Hjälpsamhet och jämlikhet ligger också till grund för Riksteaterns demokratiseringsverksamhet. 

Till skillnad från ABF anses dessa fortfarande vara aktuella i Riksteatern. Dock verkar 

hjälpsamheten genom en liberaldemokratisk samverkan med makten. 

 

När det gäller organisationskulturens symboliska aspekter kan man tydligen se att den 

liberaliserade formen av kollektivt identitetsskapande är fortfarande aktuellt inom båda 

organisationerna.  Dock anses professionalismen att vara vad som reglerar människors sociala 

beteende istället för ett intresse för gemensamma aktiviteter. 

 

Man kan se att Riksteatern och ABF har bemött kulturpolitikens kvalitetslogik på olika sätt. Som 

ett resultat av den omorganiseringsprocess som skedde under de senaste åren har Riksteatern 
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utvecklat en mångsidig och komplex organisationskultur för att hantera två paradoxala 

handlingslogiker i relation till både kulturdepartementet och riksföreningar. Till exempel genom 

att etablera en lokal och personalinriktad arbetskrets som bedrivs normativt medan omger sig med 

professionella medarbetare som erbjuder pragmatiska lösningar.  

 

Dessutom, båda organisationerna har utvecklat stränga kontrollmekanismer i ett slut 

organisationssystem. Den nya kulturpolitiken har lett till större maktdistans i organisationerna och 

en relativt mer hierarkisk organisationskultur. Det faktum att medarbetarna på båda 

organisationerna har nämnt att de haft problem eller konflikter med sina chefer understryker detta. 

Dessutom anses stränga kontrollmekanismer vara ett resultat av kulturpolitikens krav på ökad 

internkontroll och kvalitetssäkring som är idéer hämtade från New Public Management. Detta i 

kombination med ABF:s integration inom det formella utbildningssystemet ledde till att ABF har 

utvecklat en processinriktad organisationskultur. Medan Riksteatern har utvecklat en 

resultatinriktad organisationskultur för att leva upp till Kulturdepartementets krav på 

resurseffektivitet och publikantal. Trotts det faktum att organisationerna har olika inriktningar när 

det gäller process- eller resultatinriktad organisationskultur, kan man se att redovisning och 

utvärdering av verksamhet baserad på mätbara termer står i fokus inom båda organisationerna. 

Detta anses vara ett resultat av den s.k. Abstract Management.  

 

Dessutom kan man tydligen se en tendens mot professionalism och pragmatism inom båda 

organisationerna. Detta kan man också se när det gäller det beteendemönster som uppmuntras i 

organisationerna. Förebildernas personligheter (d.v.s. hjältar) har professionella och pragmatiska 

specifikationer. Till exempel en ’’lyhörd chef som inte nämner ekonomiska frågor’’ i ABF eller 

’’kärriarister, tävlingsinriktade personer och ja-sägarna’’ i Riksteatern. Detta kan bero på att båda 

organisationerna är ekonomiskt beroende av statliga bidrag och därför ska leva upp till 

kulturpolitikens kvalitetskrav. Detta ledde också till svagt normativt engagemang och ett slags 

samhällelig passivitet. Tabellen nedan visar organisationskulturens olika dimensioner inom båda 

organisationerna.  
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Riksteatern ABF 

Resultatinriktad Processinriktad 

Personalinriktad Arbetsinriktad 

Lokal & Professionell Professionell 

Slutssystem Slutssystem 

Sträng kontroll Sträng kontroll 

Pragmatisk & Normativ Pragmatisk 

Tabell 1. Organisationskulturens olika dimensioner inom både ABF och 

Riksteatern 

Vidare har vi funnit att ledningen faktiskt kunde ha påverkan på ytliga nivåer av 

organisationskultur som symboler och ritualer. Vi har också funnit att medarbetarnas tolkningar 

av organisationskultur kan bero på deras position samt vilka avdelningar och arbetskretsar de 

tillhör. Dessutom, vi anser att för att kunna täcka organisationens kulturella komplexitet krävs en 

studie som också beaktar intersektionalitet som en aktuell och fungerande teoretisk referensram. 

Vi har också funnit att betoningen på kvantitativ utvärdering av kulturverksamhet inte står bara 

emot folkrörelsernas ideella logiker, utan står i skarp kontrast till själva kulturpolitiska riktlinjer 

när det gäller att öka intresse och engagemang hos eftersatta grupper. Exempelvis när det gäller 

‘’målgrupper som inte tagit del av scenkonst’’ som står i kulturdepartementets riktlinjer till 

Riksteatern (2017). Det visade sig i praktiken att antalsredovisning inte är en fungerande strategi 

för utvärdering av ideell kulturverksamhet. Istället har detta orsakat paradoxala uppdrag och 

identitetsförvirring inom organisationerna enligt våra respondenter.  

 

 

-- -- -- 
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9. Bilagor 

9.1 Hofstedes intervjuguide i original 

■ About organizational values: 

1. What things do people very much like to see happening here? 

2. What is the biggest mistake one can make? 

3. What work problems can keep you awake at night? 

■ About organizational rituals: 

1. In what periodic meetings do you participate? 

2. How do people behave during these meetings? 

3. Which events are celebrated in this organization? 

■ About organizational heroes: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kungl-majts-proposition-angaende-den-statliga_FX0328/html
http://www.regeringen.se/contentassets/5afd813ffae94dae91e9db0f8725c3b6/tid-for-kultur-prop.-2009103
http://www.regeringen.se/contentassets/5afd813ffae94dae91e9db0f8725c3b6/tid-for-kultur-prop.-2009103
http://www.regeringen.se/contentassets/5afd813ffae94dae91e9db0f8725c3b6/tid-for-kultur-prop.-2009103
http://www.regeringen.se/contentassets/5afd813ffae94dae91e9db0f8725c3b6/tid-for-kultur-prop.-2009103
https://www.riksteatern.se/om-oss/historia/
https://www.riksteatern.se/om-oss/historia/
http://www.regeringen.se/contentassets/b3b7633f0d46406c9f865194e9637d92/svenskarnas-engagemang-ar-storre-an-nagonsin
http://www.regeringen.se/contentassets/b3b7633f0d46406c9f865194e9637d92/svenskarnas-engagemang-ar-storre-an-nagonsin
http://www.regeringen.se/contentassets/b3b7633f0d46406c9f865194e9637d92/svenskarnas-engagemang-ar-storre-an-nagonsin
https://www.rj.se/globalassets/bocker/2006/civila_samh_forskningsfalt.pdf
https://www.rj.se/globalassets/bocker/2006/civila_samh_forskningsfalt.pdf
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1. What kinds of people are most likely to advance quickly in their careers here? 

2. Whom do you consider as particularly meaningful persons for this organization? 

■ About organizational symbols: 

1. What are special terms here that only insiders understand? 

  

Interviewers were free to probe for more and other information if they felt it was there. 

  

9.2 Svensk översättning av intervjuguiden 

  

Teoriområde: Värderingar 

  

1. Vad är det människor vill helst ska hända i organisationen? 

2. Vad är det för största misstag någon kan begå? 

3. Vilka arbetsrelaterade problem kan hålla dig vaken på natten? 

  

Teoriområde: Ritualer 

  

1. I vilka veckovisa, månadsvisa eller årliga möte deltar du? 

2. Hur beter sig medarbetarna i sådana möten? 

3. Vilka typer av evenemang firar ni i organisationen? Berätta om era fester. 

  

Teoriområde: Hjältar 

  

1. Vilken typ av människa är mest troligt att snabbt klättra upp i sin karriär i organisationen? 

2. Vem anser du att vara speciellt betydelsefull för organisationen? 
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Teoriområde: Symboler 

 1. Vilka termer används som endast du och dina kollegor förstår? 

 

9.3 Diskussionsteman 

  

Teoriområde 1: Process- eller resultat inriktad 

●    Arbetsrutiner 

●    Arbetsinsatser 

●    Engagemang 

●    Okända situationer 

●    Risktagande i arbetsrutiner 

  

Teoriområde 2: Arbets- eller personalinriktad 

●    Personliga problem och medarbetarnas välbefinnande 

●    Beslutfattande (individuellt eller i grupp) 

Teoriområde 3: Professionell eller lokal 

●    Skillnaden mellan privatliv och arbetsliv 

●    Hur introducerar/identifierar sig respondenten 

●    långsiktig eller kortsiktig målsättning 

●    Rekrytering baserad på kompetens eller kontakter 

●    Etiska konflikter på jobbet 

  

Teoriområde 4: Öppet- eller slutsystem 

●    Integrationsprocessen 

●    Nyanställda 

●    Frilansare 

●    Externa medarbetare 

●    Informella samtal på jobbet 

●    Kommunikations klimatet 
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Teoriområde 5: Sträng eller mild kontroll 

●    Medvetenhet om kostnader 

●    Oskrivna koder och regler 

●    Skämt på jobbet 

  

Teoriområde 6: Pragmatisk eller normativ 

●    Vem är kunden / publiken osv 

●    Att möta kundens behov 

●    Vad är det värsta man kan göra 

●    Arbetsetik 

 

  

  

-- -- -- 

 


