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Abstract 

Title: Within the walls of the organization – A qualitative and quantitative study of the 

organizational identity within Nordmalings municipality 

Nordmaling is a small muncipality that has gotten a lot of critic in media over the last two 

years. In order to regain a good reputation and to communicate a strong message towards 

external groups, Nordmaling have decided to develop a branding platform that can represent 

the organization in both external and internal communications. In order to develop a brand 

the organization must understand its identity.  

The purpose of the study was to examine the employees’ thoughts of their organization in 

order to be able to define the organizational identity and give recommendations of core 

values that the organization can apply to their brand. To understand how the employees 

perceive their organization and what they think the organization stands for, the main focus 

was to study their view on values, standards, goals and vision of the organization through 

focus interviews and a survey. The study is grounded in the theoretical framework of 

organizational theory with focus on organizational identity, culture and image. The social 

identity theory was also used in order to understand the process of how people create an 

identity of themselves and the environment 

The study showed that the management of the organization doesn’t have any pronounced 

values and standards, according to the employees. The result also showed that a majority 

believe there is not enough support for how they should work to reach the goals and visions 

of the organization. These and other result of the study, show that there is a lack of common 

understanding of what the organization is and what it stands for. Therefor couldn’t the 

organizational identity be defined and described. The study showed that a majority of the 

employees have a negative perspective on the organization which goes hand in hand with the 

organization’s image. Despite the fact that the organizational identity couldn’t be defined the 

result showed that the employees are aware of the weaknesses of the organization, how they 

can improve the organization and that they want to improve the organization in order to gain 

a better reputation. The conclusion were therefor that there are some core values that can 

describe the organization despite the fact that the organization doesn’t have a common 

understanding for what they are and what they stand for. 
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1 Inledning  

Nordmalings kommun är en utav Sveriges minsta kommuner sett till dess befolkningsmängd, 

och som många andra småkommuner måste Nordmaling ständigt kämpa för sitt rykte. Under 

det senaste året har Nordmaling fått utstå mycket kritik i massmedia som påverkat bilden 

utav kommunen till det negativa. Det handlar om konflikter inom kommunfullmäktige, hot 

om skolnedläggningar, dålig ekonomi etc. (www.VK.se, hämtad 2014-03-02). Den mediala 

bilden som produceras av kommunen påverkar såväl invånarnas som utomstående 

människors syn på Nordmaling. De negativa bilder som kommuniceras skapar debatt runt 

om i regionen och ligger som ett ständigt hot mot kommunen och dess anseende. Det 

anseende som kommunen får genom mediernas negativa rapportering reproducerar en dålig 

bild av kommunen som blir allt svårare att ta sig ur ju längre tid det går och desto mindre 

som görs för att sätta stopp för den negativa publiciteten. 

Enligt varumärkesexperterna Ulf Dahlqvist och Frans Melin finns det ett större krav på 

synlighet och tydlighet i all kommunikation för att nå ut och bli uppmärksammad då 

samhället idag har ett stort informationsöverflöd (2010:21f). Men det handlar om att sticka ut 

i rätt sammanhang och i positiv mening, vilket är svårt för alla småkommuner i dagens 

samhälle då de flesta kämpar med glesbygdsproblematik och utflyttning av invånare. Till 

följd av detta blir det allt vanligare bland offentlig sektor, och små kommuner, att arbeta med 

varumärkesutveckling för att stärka verksamheten men också stärka bilden utav 

organisationen utåt (Dahlqvist, Melin 2010:21f). Kommunerna idag, måste arbeta mer som 

företag gör för att på något vis sälja in sig själva och framstå som attraktiva, vilket kan vara 

svårt när det inte är en produkt utan en hel kommuns värde som ska kommuniceras. Genom 

att skapa ett varumärke kan kommunen kommunicera dess värde och ge en motbild mot den 

negativa medierapporteringen. Under hösten 2013 togs ett beslut inom Nordmalings 

kommun om ta fram en varumärkesplattform vars syfte är att stärka kommunens anseende 

och rykte.  

1.1 Nordmalings kommun 

Nordmalings kommun är sett till ytan en relativt stor kommun på 1229 kvadratkilometer som 

ligger i utkanten av Västerbotten. Befolkningen i kommunen uppgår till omkring 7000 

invånare (www.Nordmalingskommun.se, A, hämtad 2014-02-18). Statistik visar på att 

befolkningen har minskat i kommunen under det senaste decenniet, vilket är en trend som 

kommunen vill ändra på. I februari 2012 fastställdes en strategisk plan av 

kommunfullmäktige kallad Vision 2020. Syftet med denna är att fungera som en stöttepelare 

i planerings- och utvecklingsprocesser. Det övergripande syftet med planen är att vända den 
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negativa befolkningsutvecklingen och följaktligen har visionen ett mål om att öka 

invånarantalet till 10 000 personer till år 2050 (www.Nordmaligskommun.se, B, Hämtad 

2014-02-18). Nordmalings kommun och dess organisation har i dagsläget 693 anställda 

placerade inom fyra olika verksamhetsområden: socialförvaltningen, kommunstyrelsen, 

barn- och utbildningsförvaltning och samhällbyggnadsförvaltningen, vilka alla tillsammans 

ska arbeta mot organisationens mål och visioner och fungera som organisationens 

ambassadörer utåt. 

1.2 Varumärken och kärnvärden 

För att uppnå Vision 2020 och för att få ett attraktivare Nordmaling med bättre anseende kan 

varumärkesplattformen ses som ett strategiskt verktyg att tillämpa genomgående i den 

processen. Beslutet om att ta fram en varumärkesplattform kan ses som ett försök till att 

uppnå de mål och visioner som kommunen har men också för att skapa en enhetlig bild av 

organisationen internt och externt. Mediernas negativa rapportering är en förklaring till 

varför organisationer har en dålig image och dåligt rykte. Men den främsta anledningen till 

detta är för att organisationen i sig inte lyckas kommunicera en motbild till den negativa 

mediebilden. Därav fyller utvecklingen av ett varumärke en viktig funktion för att kommunen 

ska kunna nå ut med tydliga budskap och förändra den bild utav kommunen som 

utomstående människor har (Dahlqvist, Melin 2010:63). 

Varumärket är organisationens ansikte utåt och fördelarna med att utveckla ett varumärke är 

många, bland annat så skapar det goda förutsättningar för en organisation att bli mer synlig, 

öka kännedomen om organisationen, stärka den interna utvecklingen genom att skapa en 

känsla av stolthet över den egna organisationen, skapa enhetlighet, öka förtroendet och 

underlätta kommunikation av organisationens budskap (Dahlqvist, Melin 2010:67ff). 

Varumärkesforskarna Cláudia Simões och Sally Dibb (2001:218f) menar på att ett varumärke 

har goda förutsättningar, om det är implementerat i hela verksamheten, att generera fördelar 

för hela organisationen och inte bara marknads- eller kommunikationsavdelningen. 

Varumärket kan uppstå när det skapats ett värde kring produkten, produkten som i det här 

fallet är kommunen (ibid). För att skapa värde kring kommunen och öka dess 

attraktionskraft är bilden utav organisationen och kommunen som helhet viktig att 

undersöka för att veta vilka styrkor som finns och hur dessa kan bli en del utav varumärket. 

För att lyckas arbeta fram en varumärkesplattform och för att få alla anställda att arbeta mot 

denna krävs en förankring och förståelse för det kommunikativa budskapet som ska 

kommuniceras. Utgångspunkten för att utveckla en varumärkesplattsform bör därmed alltid 

börja på en intern nivå, då organisationsmedlemmarna är nyckeln till att hitta det som utgör 
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varumärket genom de värderingar och normer som genomsyrar organisationen (Dahlqvist, 

Melin 2010:23f). 

En utav varumärkesplattformens grundläggande delar är identitet. För att få en bild utav 

Nordmalings kommuns identitet är det relevant att se till de anställdas synpunkter på 

organisationen, detta då identiteten utvecklas internt. Efter att en identitet har definierats är 

nästa steg i utvecklingen att ta fram så kallad kärnvärden. Kärnvärdena fungerar till att 

sammanfatta identiteten i värdefulla, kommunicerbara, unika ord eller meningar vilka 

fungerar som ledstjärnor med syfte att stärka varumärkets attraktion och konkurrensförmåga 

(Dahlqvist, Melin 2010:101). Kärnvärdena bör vara förankrade i identiteten och utgå ifrån 

den interna synen på verksamheten (ibid). Kärnvärden som inte står i förbindelse med 

kommunens värderingar och identitet påverkar resultatet av varumärkesarbetet då olikheter 

mellan kärnvärdena och identiteten skapar förvirring för vad organisationen är och står för 

(Dalhqivst, Melin 2010:136) 

För att Nordmaling ska kunna se på sin varumärkesplattform som en långsiktig resurs krävs 

det att de utgår ifrån en väl definierad identitet i skapandet och upprätthållandet av 

varumärket. Därav krävs en samsyn inom organisationens väggar kring vad organisationen 

står för och vad den ska stå för i framtiden då organisationsmedlemmarna bör fungera som 

ambassadörer för varumärket (Dahlqvist, Melin 2010:98ff). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka de anställdas, vid Nordmalings kommun, 

uppfattning av organisationens värderingar, normer, mål och visioner. Detta för att få en bild 

av vad organisationen är och står för utifrån organisationsmedlemmarnas synpunkt och för 

att kunna definiera organisationens identitet utifrån ett internt perspektiv. Följaktligen syftar 

studien till att ta fram rekommendationer på kärnvärden som kommunen kan tillämpa i det 

fortsatta arbetet med att utveckla en varumärkesplattform.  

Frågeställningar:  

 Vilka likheter och skillnader finns bland de anställdas syn på organisationen? 

 Finns det några tydliga värderingar inom organisationen och vilka är dessa?  

 Finns det en eller flera identiteter inom organisation och hur kan denna eller dessa 

identiteter definieras? 

 Hur upplevs kommunens image utifrån de anställdas synvinkel och hur påverkar den 

identiteten? 

 Vilka kärnvärden rekommenderas utifrån den definierade organisationsidentiteten 
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2 Teori och tidigare forskning 

Organisationsteori är läran om hur organisationer fungerar och något som 

organisationsteoretikerna Jørgen F Bakka, Egil Fivelsdal och Lars Lindkvist hävdar är ett 

omfattande ämnesområde som innehåller många olika teorier (2006:11f). De områden inom 

organisationsteori som fungerat som teoretisk utgångspunkt för denna studie är 

organisationsidentitet, organisationskultur och image. Utöver dessa har även social 

identitetsteori tillämpats i syfte att förstå processen som människor genomgår när de skapar 

en identitet kring sig själva och världen runt omkring.  

2.1 Social identitetsteori 

För att kunna svara på hur identiteten inom organisationen för Nordmalings kommun kan 

definieras bör den identitetsskapande processen klargöras, detta för att förstå hur 

organisationsmedlemmarna skapar en bild utav sig själva men också hur identiteter skapas 

inom kommunens olika verksamheter och arbetsgrupper.  

Ordet identitet betyder på latin ”likhet” och som begrepp är identitet något som studerats 

länge. Enligt organisationsforskarna Mats Heide, Catrin Johansson och Charlotte Simonsson 

syftar begreppet på den strävan människan har till att identifiera sig själv med något eller 

någon (2012:204). Forskarna Dennis A. Gioia, Majken Schultz och Kevin G. Corley menar på 

att en identitet fungerar till att sätta en ram för den egna förståelsen om vem vi är, en ram 

som byggs upp genom social identifikation och interaktion med världen runt omkring oss 

(Gioia, et.al 2004:352). 

Under 1970-talet introducerades den sociala identitetsteorin utav socialpsykologerna Henri 

Tajfel och John Turner. Tajfel och Turner menade på att den sociala identiteten kan 

användas för att förklara beteenden inom grupper (Tajfel, 1974:66ff). Teorin handlar om hur 

sociala kategorier skapar system för hur människor definierar sin plats i den sociala 

omgivningen. Dessa sociala kategoriseringar fungerar på två sätt, nämligen att dela in och 

definiera den sociala miljön runt omkring för att sortera människor i olika grupperingar, och 

den andra funktionen är att den enskilde individen hittar sin egen roll i dessa sociala segment 

(Tajfel, 1974:69). Genom att identifiera sig inom en viss grupp skapas en självbild och 

gemenskap med andra personer inom samma segment, vilket gör att grupperingar kan 

uppstå (Tajfel, 1974:68ff). 

Den sociala identifikationsprocessen är grundläggande för alla människor och sker när en 

individ ser sig själv som en del utav en grupp. En grupp med likasinnade personer med 

liknande personlighetsdrag ökar chanserna till en god sammanhållning, vilket ökar 
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möjligheten till bättre resultat och ökad motivation för samarbete (Bakka, et.al 2006:112f). 

God samverkan inom grupper är också av relevans för att skapa och bibehålla en 

organisationskultur. Den sociala identitetsteorin lägger vikt vid att gemensamma värderingar 

och normer införlivas och gör gruppen enig och sammanhållen. Identiteter som skiljer sig åt 

mellan olika grupper kan skapa konflikter dem emellan (Tajfel, 1974:69f).  

Om alla människor inom en organisation identifierar sig med den egna organisationen 

kommer de i fler fall att stötta organisationen än att skapa egna grupper som går emot 

organisationens identitet och värderingar (Tajfel, 1974:71f). Huruvida en människa 

identifierar sig med en grupp eller klassificerar sig själv genom en identitet har att göra med 

vad individen vill bli associerad med eller vad individen känner att denne har mest 

gemensamt med (Tajfel, 1974:69f). För att Nordmalings kommun ska kunna uppnå en 

enhetlig ”vi-känsla” behövs därmed en tydlig vilja inom alla skikt i organisationen att vilja 

vara en del av och känna samhörighet till organisationen.  

2.2 Organisationskultur och organisationsidentitet 

Då denna studie grundar sig i att undersöka och försöka definiera organisationsidentiteten är 

det självfallet viktigt att redogöra för vad organisationsidentitet är och hur den kan studeras. 

För att göra detta måste först organisationsidentitet i förhållande till organisationskultur 

klargöras då organisationskultur, enligt Heide, Johansson och Simonsson är närbesläktat 

med organisationsidentitet och då begreppen ofta likställs med varandra (2012:205). 

Organisationskulturen är ofta mer omfattande och svårare att ta på än 

organisationsidentiteten. Ett sätt att särskilja dem åt är att se organisationsidentiteten som 

en del utav organisationskulturen då organisationsidentiteten kan ses som den synliga delen 

utav kulturen i form av normer, värderingar och handlingsmönster. Organisationskulturen 

kan därmed ses som den ram inom vilken organisationsidentiteten skapas och påverkas 

(ibid). Både organisationskulturen och organisationsidentiteten såväl som imagen är viktiga 

beståndsdelar för att förstå och för att kunna definiera en organisation (ibid). För att få en 

inblick i hur organisationens medlemmar ser på organisationen och dess värderingar, 

normer, mål och visioner är både kulturen, imagen och identiteten relevanta aspekter att 

redogöra för. Organisationsforskarna Mary Jo Hatch och Majken Schultz redogör för 

korrelationen mellan dessa begrepp. De förespråkar relevansen av att se 

organisationsidentitet i förhållande till image och kultur för att förstå hur definitionen av 

organisationsidentiteten samspelar både internt och externt. Dessutom påverkas en 

organisations identitet mycket utav dess image och därav är det relevant att undersöka båda 

delarna (2004:378f). 
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2.2.1 Organisationsidentitet  

Organisationsidentitet kan tolkas i likhet med definitionen av begreppet identitet, då 

organisationsidentitet syftar på vad en organisation är och står för. Begreppet introducerades 

första gången under 198o-talet av forskarna Stuart Albert och David A Whetten, som menade 

på att organisationsidentiteten består av tre komponenter, nämligen:  

1. En gemensam personlig idé bland 

organisationsmedlemmarna om vad organisationen är och 

står för 

2. En definition av organisationens koncept och vad som gör 

organisationen unik  

3. En fenomenkomponent som innebär att identiteten bör 

studeras genom djupgående observationer av organisatoriska 

erfarenheter bland medlemmarna (2004:89f).  

År 2006 kompletterades definitionen av David Whetten med tillägget att 

organisationsidentiteten är de centrala och bestående attributen av en organisation som 

särskiljer den från andra organisationer (2006:220). Vidare är organisationsidentiteten ofta 

något som definieras och tas fram när företag och organisationer funderar över hur de kan 

skapa en stark bild av sig själva som organisation och stärka den interna och externa 

kommunikationen, vilket är fallet för Nordmalings kommun i deras varumärkesprocess. 

Organisationsidentiteten kan ses som något som uppstår genom social identifikation bland 

organisationsmedlemmarna. Genom att organisationsmedlemmarna identifierar sig med de 

värden och egenskaper som organisationen kommunicerar skapas en stark identitet och 

förståelse för vad organisationen är (Gioia, et.al 2004:351). Gioia, Schultz och Corley hävdar 

vidare att organisationsidentiteten är föränderlig och dynamisk då den hela tiden prövas, 

omdefinieras och förändras genom organisationens medlemmar och utifrån organisatoriska 

förändringar (2004:364ff). Organisationsidentiteten skapas utifrån de värden och normer 

som ledningen kommunicerar och som senare de anställda tolkar. Hur tolkningen av de 

kommunicerade värdena och normerna ser ut beror helt på vilken typ av kultur och 

tolkningsram som organisationen befinner sig inom. Det finns en rad faktorer som kan 

påverka synen på organisationens identitet och därav ses den som föränderlig. Några utav 

dessa faktorer är bland annat när organisationen hela tiden försöker anpassa sig efter 

förändringar i omgivningen och de förändringar som sker i organisationens image, vilka 

påverkar organisationsmedlemmarnas syn på organisationen och dess identitet (Heide, et.al. 

2012:206).  



7 
 

Utöver det faktum att organisationsidentiteten är föränderlig kan organisationer även inneha 

flertalet identiteter. Inom större organisationer är det vanligt att det existerar flera, 

konkurrerande identiteter (Gioia, et.al 2004:365). Anledningen till detta är för att det kan 

finnas grupperingar inom organisationen som skapar olika sätt att se på och tolka 

organisationens värderingar och normer. Hur personer inom organisationen identifierar sig 

med organisationsidentiteten är också beroende av hur stor och vilken typ av organisation 

det handlar om. Inom vissa organisationer är det exempelvis mer vanligt att 

organisationsmedlemmarna identifierar sig med den lokala identiteten för den egna 

avdelningen snarare än den stora och mer övergripande (Heide, m.fl. 2012:207). Då 

Nordmalings kommun är en organisation med närmare 700 anställda är det intressant att 

försöka utreda om organisationen har flera identiteter och hur dessa i sådana fall kan tänkas 

påverka utvecklingen av en varumärkesplattform i positiv eller negativ bemärkelse. 

Genom att ta reda på organisationens värderingar, normer och unika slag utifrån de 

anställdas perspektiv kommer organisationens identitet att kunna klargöras och definieras. 

Detta då kommunens anställda tillsammans är de som skapar och upprätthåller en 

gemensam bild och därmed en identitet för organisationen.  

2.2.3 Identitetens relevans för organisationen 

Den främsta styrkan med att ha en klar bild av organisationens identitet är att en tydlig 

organisationsidentitet kan tillämpas i organisationens varumärkesarbete och stärka såväl den 

interna som externa kommunikationen (Heide, m.fl. 2012:203). Att undersöka och definiera 

organisationsidentiteten har därmed betydelse för möjligheten att skapa en stark 

konkurrensfördel och ett gott rykte för Nordmalings kommun. För att organisationer skall 

kunna kommunicera ett enhetligt budskap till omvärlden om vad organisationen är och står 

för är det av stor betydelse att organisationsmedlemmarna är eniga om och förstår 

organisationsidentiteten, annars riskerar organisationen att sända ut dubbla budskap som 

leder till tvetydighet. Organisationsidentiteten är även betydelsefull då den knyter samman 

organisationsmedlemmarna om de alla identifierar sig med och har en gemensam bild utav 

organisationen (ibid). En identitet som präglar hela organisationen har därmed stor 

betydelse för det framtida varumärkesarbetet för kommunen.  

2.2.4 Organisationskultur  

Under början på 1980-talet växte organisationskultur som forskningsfält fram då intresset för 

studier av vad som effektiviserar organisationer ökade. Enligt Heide, Johansson och 

Simonsson innebär studier av organisationskulturen att fokus övergår från ledning och 

chefer, precis som för studier av organisationsidentitet, till att studera alla 
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organisationsmedlemmar och deras betydelse för utvecklingen av organisationen (2012:46). 

Organisationsforskaren Henning Bang definierar organisationskultur på följande sätt: 

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma 

normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som 

utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 

varandra och omvärlden (1999:24).  

Forskarna inom organisationsteori, Mats Alvesson och Stefan Sveningsson, menar också på 

att kultur som begrepp inom organisationer är svårt att definiera då begreppet används på så 

olika sätt. De presenterar i boken Organisationer, ledning och processer sju karaktäristika 

som definierar organisationskultur som: ett kollektivt fenomen, historiskt bestämd, 

trögrörlig, socialt konstruerad, svårfångad, ett sätt att se på och värdera saker och ting 

(2012:203).  

2.2.5 Kulturens uttryck  

Bang menar hävdar att organisationskultur som begrepp består utav fyra kärnelement, 

nämligen: värderingar, normer, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar och 

tar sig i uttryck genom fyra huvudsakliga sätt: 

1. Beteendeuttryck: handlingar, beteenden, uttryckta känslor 

2. Verbala uttryck: historier, språk, humor, uttalade värderingar, normer etc. 

3. Materiella uttryck: fysisk struktur och arkitektur 

4. Strukturella uttryck: system som rekryterings-, belönings-, och karriärsystem, 

procedurer och ceremonier. (Bang, 1999:66ff). 

En stark organisationskultur kännetecknas utav att den är genomgående för hela 

organisationen och styr medlemmarnas handlingsmönster och beteenden i hög grad (Bang, 

1999:112). För att skapa denna typ av starka kultur inom en organisation finns de olika 

tekniker att tillämpa. Ett sätt är att medvetet jobba med värderingar och normer för att 

inpränta dessa i medvetandet hos organisationsmedlemmarna som på så vis får kunskap om 

organisationens beståndsdelar (Bang, 1999:114). Genom att undersöka huruvida 

Nordmalings kommun har några värderingar som tydligt präglar organisationen går det att 

resonera kring om organisationen har en stark kultur eller inte.  

Då organisationskulturen såväl som organisationsidentiteten båda handlar om att se till 

organisationsmedlemmarnas värderingar, normer och verklighetsuppfattning är det relevant 

att inbegripa båda begreppen i studien. Genom att studera identiteten kan Nordmalings 

kommuns organisation definieras utifrån vad organisationsmedlemmarna faktiskt tycker och 
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genom att samtidigt undersöka kulturen kan medlemmarnas mer underliggande 

uppfattningar av organisationen undersökas. Om organisationen har en stark kultur och en 

identitet som genomsyrar hela organisationen blir det således lättare för organisationen att 

fortsätta med utvecklingen av en varumärkesplattform och att implementera denna bland de 

anställda, då alla har en gemensam bild för vad Nordmalings kommun är och står för.  

2.3 Image 

Begreppet image kopplas ofta samman med hur utomstående parter ser på och uppfattar en 

organisation.  Då syftet med denna studie är att undersöka den interna synen på 

organisationen är det svårt att få en exakt bild utav kommunens image. Dock är image 

intressant att problematisera då den, som tidigare påtalats, kan påverka 

organisationsidentiteten och för att de anställda vid kommunen kan tänkas ha en uppfattning 

om hur den utomstående bilden av organisationen ser ut. En organisations image skapas ofta 

utifrån hur massmedia väljer att framställa organisationen, därav har media en stor påverkan 

på organisationens anseende då utomstående parter skapar sin bild utav organisationen 

utifrån det som kommuniceras i medier. 

Hatch och Schultz (1997:358f) hävdar att image kan uppfattas på två sätt, nämligen hur 

organisationsmedlemmarna tror att andra ser på deras organisation och hur känslorna och 

föreställningarna om organisationen ser ut i utomstående parters huvuden. Då Nordmalings 

kommun har förekommit i negativa ordalag väldigt frekvent under det senaste året i 

massmedia är det av relevans att se till hur detta har påverkat organisationens image och om 

imagen följaktligen har påverkat organisationens identitet, detta då en negativ image kan 

påverka organisationsmedlemmarnas sätt att se på organisationens identitet. 

Även interkommunikationen i en organisation kan ha stor påverkan på organisationens 

image, detta då organisationsmedlemmarna med sin roll som ambassadörer, har stor makt i 

att påverka hur organisationen uppfattas utåt. Vad som sker internt har därmed stor relevans 

för skapandet och upprätthållandet av en image då de anställda besitter, i de externa 

gruppernas ögon, tillförlitlighet och legitimitet nog att påverka uppfattningen (Hedie, et.al 

2012:216f). Hur den interna kommunikationen ser ut har därmed betydelse för vad som 

kommuniceras externt genom organisationsmedlemmarna. Enligt kommunikationsforskarna 

George Cheney och Lars Thøger Christensen är det relevant för alla organisationer att se sina 

medarbetare som kunder att hålla nöjda, för att de i sin tur ska förmedla positiva budskap om 

sin arbetsgivare, detta på grund av att organisationsmedlemmarna kan sägas ha stor 

påverkan på organisationens image (2004:531f). För att uppnå samstämmighet mellan 

organisationens image och identitet krävs det att budskapen som sänds internt och externt är 



10 
 

förstådda och accepterade bland de anställda, annars framstår inte organisationen som 

övertygande och enhetlig (Heidie, et.al 2012:117) 

Genom att se till imagen ur organisationsmedlemmarnas synvinkel går det att resonera kring 

om det finns en konflikt mellan organisationens identitet och den upplevda imagen av 

organisationen. För att i slutändan kunna definiera en identitet som genomsyrar hela 

organisationen är det till viss del relevant att ha en inblick i organisationens image för att inte 

identiteten skall komma att krocka med denna eller för att imagen ska kunna påverka 

identiteten till det negativa. 

2.4 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare studier som gjorts inom fältet för organisationsteori. De 

studier som presenteras har fokuserat på att undersöka organisationsidentiteten och dess 

innebörd i olika situationer och för olika parter.  

2.4.1 Organisationsidentitet och organisationsbyggande: en studie av ett 

industriföretag 

Organisationsforskarna Mats Alvesson och Ivar Björkman utförde en fallstudie av 

industriföretaget Atlas Copco’s i syfte att bland annat belysa hur olika sociala identiteter 

existerar inom företag och att belysa de förhållanden som påverkar i vilken utsträckning en 

organisation får en egen identitet (1992:13f). I studien belyser dem begreppet 

organisationsidentitet och hur identiteten påverkas och förstärks från ledningshåll. De kom 

fram till att tillhörigheten till företaget och identiteten som företaget är förknippat med kan i 

många fall vara framträdande vid möten med utomstående parter. Strukturer såsom 

hierarkier och tillhörighet inom företaget kan även bidra till en stark differentiering och ”vi 

och dem” känsla. De hävdar också att multipla identiteter är en produkt av den individuella 

och kollektiva historien, sociala förhållanden och aktivt meningsskapande inom 

företaget/organisationen (Alvesson, Björkman 1992:205ff). Vidare har de konstaterat att en 

stark känsla av organisationstillhörighet bland de anställda ger upphov till bättre samarbete 

inom organisationen. Dessutom ökar kollektivkänslan, arbetsmotivationen och 

organisationsmedlemmarna internaliserar samma värderingar, normer, ideal och tankesätt 

genom en stark organisationstillhörighet (Alvesson, Björkman 1992:208). En negativ aspekt 

av en stark organisationsidentitet som de kom fram till är att den kan ge upphov till en illvilja 

och resistans mot förändringar inom organisationen, detta då organisationsmedlemmarna 

har en emotionell identifikation till organisationen som dem inte vill ska rubbas (ibid).  

De slutsatser som Alvesson och Björkman kommit fram till kan komma att bli intressant vid 

analysen av det material som framtagits genom denna studie. Detta då deras antagande om 
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att en stark organisationsidentitet utgörs av kollektivkänsla och strävan mot samma mål kan 

säga något om huruvida Nordmalings kommun har en stark identitet eller inte.  

2.4.2 Organisationsidentitet i varumärkesbyggande – en fallstudie av en 

organisation i fastighetsbranschen 

Karin Falkeström publicerade 2013 en magisteruppsats i strategisk kommunikation med 

inriktning på organisationsidentitet. Syftet med studien var att utröna 

organisationsidentiteten och hur denna påverkas och uttrycks när två företag inom samma 

bransch slås samman. Falkeström undersökte därmed om det fanns en eller flera identiteter 

och om sammanslagningen förde med sig problem för varumärkesprocessen. Den teoretiska 

utgångspunkten för studien grundade sig i relevansen av det samband, som Hatch och 

Schultz presenterat, mellan kultur, identitet och image som tillsammans definierar vad 

organisationer står för och hur dem särskiljer sig från konkurrenter och intressenter. 

Resultatet av studien visade att det inte fanns någon uttalad organisationsidentitet varken i 

ursprungsorganisationerna eller i den nya organisationskonstellationen. Vidare visade 

studien på att det fanns en stark vilja till att skapa en organisationsidentitet då 

organisationsmedlemmarna alla medgav att det fanns stort engagemang och lojalitet inom 

organisationen. Att det inte fanns någon uttalad organisationsidentitet i någon utav 

organisationerna framhävde Falkeström som en möjlighet i varumärkesarbetet för den nya 

organisationskonstellationen (Falkeström, 2013:24). Falkeströms studie kan vara intressant 

då hennes resultat kring fördelarna med avsaknaden av en organisationsidentitet kan vara 

intressant för denna studie om det visar sig att Nordmalings kommun inte har en konkret 

identitet som går att definiera. 
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3 Metod och material 

3.1 Avgränsning 

Det intressanta för denna studie ligger i att undersöka Nordmalings kommuns anställdas 

åsikter och uppfattning om den egna organisationen, detta då organisationsidentiteten ofta är 

något som skapas i samspelet mellan människor genom tillhörighet, gemensamma ramar och 

mening (Heide, et.al 2012:206). Som tidigare nämnts bör processen med att ta fram en 

varumärkesplattform starta på en intern nivå för att utreda organisationsmedlemmarnas syn 

på organisationen (Dahlqvist, Melin 2010:23f). Av denna anledning utesluts delvis externa 

synen på organisationen i studien då detta fyller ett syfte i ett senare skede. Enligt Dahlqvist 

och Melin bör en varumärkesplattform innehålla tre grundläggande delar, nämligen: 

identitet, kärnvärden och positionering (2010:98). Syftet med denna studie är att undersöka 

identiteten sett till ett internt perspektiv för att därefter rekommendera kärnvärden.  

Positioneringen av varumärket är ett senare steg i processen och bör således genomföras efter 

att en extern utredning av Nordmalings kommun har utförts. Syftet är inte att ta fram en 

färdig varumärkesplattform utan att endast undersöka en av de grundläggande delarna som 

bör ingå i varumärkesplattformen, nämligen identiteten. Därmed bör denna studie endast ses 

som ett steg i processen med att ta fram ett färdigt varumärke.  

Då studien är avgränsad till att endast fokusera på den interna aspekten av organisationen 

har materialet till studien uteslutande tagits fram genom intervjuer och enkätundersökningar 

riktade till de anställda inom organisationen. För att säkerställa ett material med inriktning 

på organisationsidentitet har intervjuerna och enkäten utformats med teman och teorier för 

organisationsidentitet som grund. 

3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

I studien har kvalitativ och kvantitativ metod tillämpats för att få ett heltäckande perspektiv 

på hur Nordmalings kommuns anställda ser på den egna organisationen. Anledningen till 

varför båda metoderna tillämpats är för att de fyller olika syften för studien och därmed 

kompletterar varandra. Statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus framhäver att de 

främsta skillnaderna metoderna emellan är att den kvalitativa metoden ger möjlighet att 

tolka underliggande meningar och betydelser medan den kvantitativa metoden är fördelaktig 

i den meningen att materialet kan mätas i frekvenser (2005:44).  I denna studie har den 

kvalitativa metoden, genom intervjuer, fungerat som en förstudie för att skapa förståelse 

kring organisationen och hitta intressanta insikter att undersöka mer omfattande genom en 

kvantitativ enkätundersökning. Enligt samhällsvetarna Per-Gunnar Svensson och Bengt 

Starrin är det vanligt att skilja metoderna åt på det här sättet för att de båda ska fylla en unik 
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funktion för studien (1994:20). Relevansen av att kombinera metoderna motiveras av att 

organisationskulturen och identiteten är svåra att studera på ytan och därmed kräver en 

kvalitativ metod såväl som en kvantitativ (Bang, 1999:160f). Kombinationen kallas i 

teoretiska sammanhang för triangulering och har alltså tillämpats i denna studie (ibid). Den 

kvalitativa metoden beskrivs som mindre formaliserade än den kvantitativa detta då den 

kvalitativa metoden är mer öppen och ger svar på sådant som i förväg inte var intressant. Den 

kvantitativa metoden däremot kan, genom sitt sätt att systematisera ett innehåll, ge en mer 

generell förklaring till problemet (Holme & Krohn Solvang, 1997:14).  

Då studien ämnade undersöka uppfattningen om värderingar, normer, mål och visioner 

bland de anställda vid Nordmalings kommun var den kvalitativa metoden lämplig för att få 

en personlig inblick i organisationsmedlemmarnas syn på organisationen och deras plats 

inom denna (Holme & Krohn Solvang, 1997:14). Den kvantitativa metoden gav möjlighet till 

att undersöka ett större omfång av organisationsmedlemmarnas åsikter, vilket var relevant 

för att få en så tydlig bild av organisationsidentiteten som möjligt (Bergström & Boréus, 

2012:263). Därav fyllde båda metoderna en viktig funktion då den kvalitativa metoden gav 

upphov till tolkningsbara insikter och den kvantitativa metoden gav ett breddat perspektiv av 

dessa tolkningar. 

3.2.1 Fokusintervjuer 

Intervju som metod tillämpades i syfte att få en inblick i de anställdas åsikter och 

uppfattningar om Nordmalings kommun som organisation vilket motiveras av 

beteendevetare Steinar Kvale som menar på att intervjuer kan erhålla detaljerade 

beskrivningar av en persons livsvärld och skapa en bred förståelse och uppfattning om denna 

(Kvale, 1997:17f). Kvalitativa intervjuer förespråkas vidare av sociologiprofessorn Jan Trost 

då dessa, enligt honom, ger innehållsrika och komplexa svar (2010:25). Då det genomgående 

temat för studien är organisationsidentiteten tillämpades fokusintervjuer då dessa, precis 

som termen syftar på, avser att fokusera på ett specifikt tema (Trost, 2010:43).  

Intervjuerna grundades i temat organisationsidentitet, därav kan intervjuerna sägas vara 

strukturerade i den mening att de har ett fokus på ett specifikt område (Trost, 2010:41). 

Däremot var intervjuerna ostrukturerade på det viset att frågorna var öppna och anpassades 

efter varje intervjusituation, på så sätt gavs respondenten själv möjlighet att utforma sitt svar 

utifrån sitt egna språk (Trost, 2010:40). I och med detta blev fokusintervjuerna betydligt 

mindre standardiserade i jämförelse med enkätundersökningen och dess fasta 

svarsalternativ. Den låga graden av standardisering innebär att varje intervjusituation är unik 

då intervjuerna ser olika ut för olika individer, vilket även gav upphov till olika infallsvinklar 

under alla intervjuer (Trost, 2010:39). 
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Vid utformandet av intervjufrågorna skapades en intervjuguide som fungerade till att 

strukturera upp olika frågeområden som var intressanta att beröra under intervjun (Trost, 

2010:71). Intervjuguiden som skapades syftade till att utröna organisationsmedlemmarnas 

uppfattning, känslor och tankar om den egna organisationen då dessa faktorer är vad som 

definierar organisationsidentitetet (Hatch, Schultz 1997:2). Då organisationsidentitet i 

många fall är något som likställs med organisationskultur eller ses som en del av 

organisationskulturen togs båda begreppen hänsyn till vid utformandet av intervjuguiden 

(Heide, et.al 2012:205). 

Henning Bang redovisar en mall för hur en intervjuguide kan utformas när syftet är att 

undersöka faktorer inom organisationskultur. Bangs mall innehåller dessa övergripande 

teman: inledning, historia, informatörens förhållande till organisationen, organisationens 

image, kulturuttryck och kulturinnehåll (1999:167). Mallen har fungerat som ett 

föregångsexempel vid utformandet av intervjuguiden till denna studie (se bilaga 1). 

Syftet med studien, att undersöka synen på organisationen bland Nordmalings kommuns 

anställda, kräver den typ av djupintervju som fokusintervjuer är. Genom användandet av 

öppna frågor vid intervjusituationen blev materialet svårare att tolka men fördelen med detta 

var att intervjupersonen gavs större frihet att styra intervjun och känna sig bekväm i 

situationen (Kvale, 1997:121ff). Nackdelen med fokusintervjuer där öppna frågor ställs är att 

de olika intervjuerna kan komma att se olika ut då frågorna skiljer sig åt och på så sätt blir 

inte intervjuerna jämförbara. Fördelen med fokusintervjun är att det är en flexibel metod 

som gjorde det möjligt att stanna upp och ställa följdfrågor och be om fördjupade svar (Bang, 

1999:165f). Då materialet som togs fram genom intervjuerna omöjligt gick att generalisera då 

intervjupersonerna utgjorde en väldigt liten del utav organisationens anställda, fyllde därmed 

enkäten en vidare viktig funktion för att kunna definiera organisationens identitet. 

3.2.2 Enkätundersökning 

För att få en mer omfattande insyn i de insikter som framkom i intervjuer angående vad 

organisationens anställda anser om värderingar, normer, mål och visioner var den 

kvantitativa metoden i form av en enkätundersökning lämpad för studien. 

Enkätundersökningar kan vara både en form av kvalitativ och kvantitativ studie eller en 

blandning av dem båda beroende på syftet med studien.  Syftet med enkätundersökningen i 

denna studie var att kvantifiera de anställdas uppfattning om organisationen då den 

kvantitativa studien genom frekvenser och procentsatser ger en större inblick av vad som är 

den generella uppfattningen om organisationen och som därmed kan tänkas utgöra grunden i 

organisationens identitet (Trost, 2012:23).  
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Enkätundersökningars svaghet är att de är ytliga och inte ger några djupgående svar (Trost, 

2012:24). Därmed fyllde fokusintervjuerna en funktion i denna studie då dessa gav upphov 

till tvetydig information och djupgående tankar som fungerade som komplement till 

resultatet från enkäten. Enkäterna var vidare begränsade då det fanns fasta svarsalternativ 

för respondenten att utgå ifrån, detta medförde att det inte fanns möjlighet att följa upp 

eventuella missförstånd av frågorna hos respondenterna. Dock var enkäten smidig i den 

mening att en stor mängd människor kunde undersökas under kort tid, vilket är en av de 

främsta fördelarna med metoden (Bang, 1999:179f). Enkätundersökningen utgick från ett 

webbaserat system, fördelen med detta är att processen att skapa och bearbeta enkäten blir 

mindre tidskrävande (Trost, 2012:11). Det webbaserade system som användes heter 

Limesurvey och är det system som Nordmalings kommun använder i interna såväl som 

externa enkätundersökningar. Verktyget gjorde det möjligt att länka till enkäten via 

kommunens intranät och möjligheten att styra över i vilken mån enkäten skulle vara öppen 

och anonym för de anställda. 

För att informera om enkätundersökningen och dess relevans för studien utformades ett 

missivbrev som de anställda fick ta del av innan enkäten utfärdades (se bilaga 3). 

Missivbrevet kan ses som ett verktyg för att motivera mottagarna att delta och innehöll bland 

annat information om vem som gör undersökningen, varför den görs och hur den är 

utformad (Trost, 2012:110ff). Ur ett etiskt perspektiv kan missivbrevet vara fördelaktig för att 

få respondenternas samtycke genom att visa på att undersökningen är frivillig och anonym 

(Trost, 2010:124).  

Enkäten inleddes med sakfrågor med syfte att undersöka ren fakta bland respondenterna 

(Trost, 2012:65). De sakfrågor som tillämpades var kön, år inom organisationen, inom vilket 

verksamhetsområde de är anställda och om de själva bor i kommunen. Sakfrågorna var 

intressanta i den mening att det gick att urskilja mer konkret fakta om de personer som 

deltog i undersökningen. Därefter utformades enkäten utifrån intressanta insikter som 

framgick i fokusintervjuerna, dessa var bland annat huruvida de anställda anser att det finns 

några uttalade värderingar i organisationen, vad som är unikt för kommunen och hur de ser 

på sammanhållningen mellan delar av organisationen (se bilaga 2).  
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3.3 Urval  

När urval till studier genomförs brukar frågan om representativt urval resoneras kring. 

Enligt sociologiprofessorn Jan Trost innebär ett representativt urval att de personer som 

ingår i undersökningen statistiskt sett representerar en helhet av populationen för att på så 

vis få ett rättvisande material (2012:29). Representativa urval är endast eftersträvansvärt vid 

kvantitativa studier då kvalitativa studier ofta ämnar uppnå så stor variation som möjligt, 

vilket var syftet med intervjuerna för denna studie.  För att säkerställa variation bland de 

personer som intervjuades tillämpades ett strategiskt urval som är en icke-slumpmässig 

metod. Den strategiska urvalsmetoden sammanfattas av att ett antal variabler, som i teoretisk 

mening är intressanta, uppradas. Utifrån dessa variabler väljs sedan personer som har de 

kriterier som eftersöks i variablerna. Utifrån olika variabelvärden väljs sedan personer som 

representerar olika delar utav kriterierna för att på så sätt få ett varierat urval (Trost, 

2010:137ff). Urvalet av intervjupersoner gjordes i samråd med kontaktpersonen vid 

Nordmalings kommun utifrån följande variabler: kön, år inom organisationen och 

verksamhetsområde. Detta för att få ett urval bestående av två män och två kvinnor, med 

olika år inom organisation och där alla fyra kommer från ett av organisationens fyra olika 

förvaltningsområden. Urvalet till intervjuerna resulterade i en man från kommunstyrelsen, 

en man från samhällsbyggnadsförvaltningen, en kvinna från socialförvaltningen och en 

kvinna från barn- och utbildningsförvaltningen. Dessa personer har jobbat allt från fem 

månader upp till tjugofem år inom organisationen (se bilaga 4). Intervjuerna genomfördes 

under två dagar på plats i Nordmaling och tog mellan 30-40 minuter att genomföra. 

Syftet med enkätundersökningen var att ta fram kvantifierbar data för att på så sätt få en 

större helhetsbild av synen på organisationen. Då organisationen består av 693 anställda blev 

det förhållandevis komplicerat att få en hundraprocentig svarsfrekvens, men trots detta 

gjordes ett totalurval. Totalurvalet gjorde det möjligt för alla 693 medarbetare att delta och 

för att möjliggöra detta distribuerades enkäten via Nordmalings kommun intranät som alla 

har tillgång till. Att distribuera enkäten på det här sättet garanterade inte en viss 

svarsfrekvens eller att urvalet blev representativt för populationen. Enkäten var tillgänglig 

mellan måndagen 17 februari till fredagen den 28 februari, vilket resulterade i totalt 117 svar 

varav 102 utav dessa var fullständiga. Sammanställningen av enkätens resultat har utgått 

ifrån alla 117 svar. De 15 svar som inte var fullständiga beror på att det gick att göra enkäten 

utan att slutföra alla delar utav den. Anledningen till att 15 stycken inte svarat på alla 15 

frågor som förekom kan bero på tidsbrist eller andra hinder som dykt upp medan 

respondenten suttit med enkäten och därav varit tvungen att avsluta. 
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3.4 Metodreflektion 

Vid utformandet av enkäten var begreppen reliabilitet och validitet relevanta att beakta. 

Reabilitet avser till vilken grad undersökningen kan ses som pålitlig i dess genomförande och 

begreppet validitet är ett mått på till vilken grad undersökningen mäter det den säger sig skall 

mäta (Trost, 2012:61ff). Då enkäten hade en hög grad av standardiseringen stärks 

reliabiliteten genom att enkäten såg lika ut för alla som tog del av den och att alla därmed 

gavs samma förutsättningar. För att stärka reliabiliteten ytterligare utformades enkäten med 

ett enkelt och tydligt språk för att undvika missförstånd och feltolkningar. För att säkerställa 

undersökningens validitet har både intervjuerna och enkäten grundats inom temat för 

organisationsidentitet för att säkerställa att studien undersökte det som var tänkt att 

undersöka. Frågorna till såväl intervjuerna som enkäten har utformats efter syftet och 

frågeställningarna för studien samt utifrån grundläggande teman inom studiens teoretiska 

ram. Vid genomförandet av den kvalitativa delen av studien, nämligen intervjuerna, var det 

relevant att se till studiens trovärdighet. För att säkerställa trovärdigheten i tolkningen av 

materialet har materialet hanterats flertalet gånger för att säkerställa rättvisande tolkningar 

och för att inte lägga egna värderingar i materialet. 

Vid genomförandet av enkäten uppstod ett högt bortfall av respondenter då 117 utav 693 

personer deltog i enkäten, trots att det utfördes påminnelser under den period som enkäten 

var tillgänglig. Detta sänker i viss mån reliabiliteten i undersökningen, då totalt 17% av 

organisationens anställda deltog i enkätundersökningen. Sett till organisationens 

förvaltningar gick det att undersöka huruvida dessa var över- eller underrepresenterade. 

Socialförvaltningen kan sägas vara något underrepresenterad då Socialförvaltningen innehar 

55% av organisationens anställda och i enkäten representerade socialförvaltningen 41% av 

svaren. Barn- och utbildningsförvaltningen är något överrepresenterad då förvaltningen 

innehar 28% av organisationens anställda och i enkäten representerade 34% av svaren. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är även den överrepresenterad då förvaltningen innehar 6% 

av organisationens anställda och i enkäten representerade förvaltningen 13% av svaren. 

Kommunstyrelsen kan sägas representeras på en jämn nivå då denna verksamhet innehar 

11% av organisationens anställda och i enkäten representerade kommunstyrelsen 11% av 

svaren.  

Enkätens bortfall gör att det inte går att se till vad alla anställda anser om organisationen, 

men resultatet visar ändå på tydliga riktningar som kan tänkas säga något om vad som är 

generellt för en del av organisationen. Då gemensamhet och enhetlighet är avgörande 

faktorer för en stark organisationsidentitet kan resultatet, om det visar på att det finns tydliga 

skillnader i hur de anställda uppfattar organisationen, säga något om organisationens 
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identitet då 117 personer utav 693 ändå utgör en avgörande minoritet för dess enhetlighet 

som organisation. Utifrån detta faktum kan enkäten sägas uppnå sitt syfte att ge en bredare 

inblick i uppfattningen om organisationen. Dessutom stärks enkäten då den kompletteras 

med fokusintervjuerna som gör att studien får både ett djupperspektiv och ett breddat 

helhetsperspektiv. 

3.5 Bearbetning av insamlat material  

Det inspelade materialet från fokusintervjuerna bearbetades genom ordagrann 

transkribering, vilket resulterade i totalt 30 sidor textmaterial.  I transkriberingen togs det 

hänsyn till alla detaljer såsom stakningar, hostningar, upprepningar, skratt, pauser etc. Efter 

att materialet från fokusintervjuerna transkriberats applicerades även en analysmetod på det 

sammanställda materialet med syfte att plocka ut det intressanta för studien. Enligt Kvale är 

det relevant att tillämpa en metod för analys av det kvalitativa materialet, detta då en sådan 

metod gör det möjligt att sålla ut det mest relevanta och således ge ett mer överskådligt 

material (1997:172). Meningskategorisering är den metod som har applicerats på det 

kvalitativa intervjumaterialet för denna studie. Meningskategorisering innebär att materialet 

kodas för att på så sätt reducera texten till några enstaka övergripande kategorier. 

Kategoriseringarna som gjordes i bearbetningen av intervjumaterialet gjordes utifrån de 

grundläggande teman som ingick i intervjuerna som i sin tur är baserad på teorin för 

organisationsidentitet och kultur. Då studien använt fokusintervjuer som gett upphov till 

långa och djupgående svar var meningskategorisering en lämplig metod att applicera för att 

sammanfatta materialet under olika teman och således underlätta översikten (Kvale, 

1997:174). Meningskategoriseringen, vars fokus var att kategorisera sådant som berörde 

värderingar, mål och visioner, positiva fördelar med organisationen och organisationens 

upplevda image, gjorde det möjligt att få ner 30 sidor intervjumaterial till ett koncist och 

innehållsrikt material på 9 sidor.  
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4 Resultat  

I detta kapitel presenteras de resultat som intervjuerna och enkätundersökningen gett 

upphov till. Tematiseringen utav resultaten har gjorts utifrån de grundläggande principer för 

organisationsidentiteten, nämligen vad organisationsmedlemmarna anser att organisationen 

är och står för, vad som gör den unik samt vilka attribut som definierar organisationen (se 

2.2.1 Organisationsidentitet). I presentationen av intervjumaterialet har citat använts, dessa 

har kodats för att kunna särskilja vem som sagt vad, se förklaring i bilaga 4. I enkäten deltog 

71% kvinnor och 25% män, resterande vill ej uppge kön. Närmare 50% av deltagarna har varit 

anställda inom kommunen i över 12 år och kan därmed tänkas ha en gedigen uppfattning om 

organisationen. 62% av respondenterna bor inom Nordmalings kommun (se bilaga 5). 

4.1 Värderingar 

En viktig aspekt i såväl identiteten som kulturen är vilka värderingar som präglar 

organisationen då de anställdas tolkning utav värderingar och normer kan säga något om vad 

organisationen är och står för. För att överhuvudtaget få en förståelse för om organisationen 

jobbar med uttalade värderingar fick respondenterna av enkäten uppge i vilken mån 

värderingar kommuniceras: 

Figur 12, I vilken mån de anställda upplever att organisationen kommunicerar värderingar 

och normer 

 

Resultatet visar på att en majoritet anser att värderingarna kommuniceras mindre aktivt, 

vilket kan bekräftas av det intervjupersonerna framhöll. De fyra intervjupersonerna 

upplevdes alla väldigt förvirrande när frågan om värderingar dök upp. Ingen utav de fyra 
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riktigt förstod vad som menades med värderingar och inte heller kunde de ge förslag på 

värderingar de upplevt inom organisationen: 

Ja, det är jättesvårt att komma på, alltså ingenting som jag, jag 

kommer inte på just nu, nu är det bara tomt… (skratt). (Ip1) 

Nej jag har egentligen ingen, jag tror inte jag har någon uppfattning 

om det... faktiskt. (Ip3) 

Ovetskapen om organisationen har några värderingar tyder på att det inte finns några 

uttalade värderingar inom organisationen och att organisationen inte jobbar särskilt aktivt 

med att kommunicera värderingar gentemot de anställda.  

När intervjupersonerna fick möjlighet att beskriva organisationen utifrån tre egna ord 

kommer det fram olika svar. En av intervjupersonerna upplever att organisationen är 

tungrodd och stor medan en annan snarare tycker att det finns en närhet inom 

organisationen och att den är tydlig sett till dess struktur. Svaren tedde sig väldigt olika och 

detta kan ha att göra med att personerna jobbar inom olika förvaltningar samt har jobbat 

olika länge inom organisationen och därmed har olika syn på organisationen.  

Jag tycker ändå det är rätt, det är en tydlig organisation... med 

kommunledning med förvaltningar och nämnder och sådär så de.. det 

är ju, det är ju inte svårt att förstå liksom hur, hur det är uppbyggt […] 

sen så är det väl också det, det är ju ganska nära, alltså man har ju 

som nära till närmsta chef och närmsta chefen har nära till 

eh..nämnden liksom så att det ju inte så jättelång väg att gå. (Ip1) 

Om jag utgår från mig själv..alltså jag.. ja jag vet ju inte om det här 

blir rätt.. men sammanhållning...flexibilitet...kamratskap. (Ip2) 

Att personerna ger olika svar tyder än en gång på att organisationen inte har några uttalade 

värderingar som kommuniceras till de anställda och som de anställda vet av. De ord som de 

anställda uppger och som skiljer sig från varandra ger snarare insyn i hur bilden utav 

organisationen ser ut inom olika delar utav organisationen snarare än organisationen som 

helhet.  Utifrån de ord som framhölls genom intervjuerna ställdes en fråga i enkäten där 

respondenterna fick välja ett utav dessa ord som det anser stämmer bäst överrens med deras 

uppfattning av organisationen. Majoriteten ansåg att de ord som föreslagits inte stämde 

överens med organisationen: 
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Figur 13, vilket av följande begrepp de anställda anser kännetecknar organisationen 

 

Då respondenterna gavs möjlighet att ge egna svar på vad de anser vad som kännetecknar 

organisationen, resulterade det återigen i spridda ordval och många ord som uppgavs hade 

en mer negativ ton. Några utav de svar som framkom och som förekom flertalet gånger var: 

otydlighet, besparingar, rörigt, inkompetent, oroligt och även frasen ”motsatsen till 

ovanstående” 

Studien resulterade också i några insikter gällande de anställdas uppfattning kring 

organisationens mål och visioner. Vid intervjuerna framgick det att intervjupersonerna inte 

hade någon vidare kunskap om organisationens mål och visioner och hur de på ett 

individuellt plan kan bidra mot dessa: 

Vi kan ju väldigt lite göra åt deras mål, alltså politikernas mål och 

chefernas mål. (Ip3) 

 

Ja jag har väl egna mål som jag jobbar emot, men.. och det innefattar 

väl hela organisationen.. alltså det ingår ju i organisationer i övrigt 

men ibland vet faktiskt inte jag heller vilka mål det är man ska sträva 

mot.. […]så det tror jag i överlag att det kan nog vara så att det är.. 

ingen vet riktigt vilka mål vi har. (Ip2) 

I enkäten ställdes frågan om de anställda vet i vilken utsträckning de ska jobba mot 

organisationens mål och visioner, utifrån en skala 1-5 där 1 utgör dålig utsträckning och 5 

utgör mycket god utsträckning:  
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Figur 11, i vilken utsträckning de anställda anser att det finns underlag för dem att veta hur de 

ska jobba mot organisationens mål och visioner 

 

Figuren visar på att det enligt respondenterna inte finns någon jättebra förståelse för hur de 

ska jobba mot organisationens mål och visioner då majoriteten av respondenterna utgör den 

nedre delen av skalan vilket kan bekräftas av att en stor del inte vet vilka mål och visioner 

organisationen har (se figur 10 bilaga 5).  

4.2 Det unika för kommunen 

Att undersöka vad de anställda anser är unikt för organisationen såväl som kommunen i stort 

säger något om dess identitet då det unika är något som sätter en särprägel och skiljer 

organisationen från andra aktörer. I intervjuerna framkom det väldigt lika svar på det unika 

för kommunen, nämligen havet, naturen, Olofsforsbruk och närheten till städer såsom 

Örnsköldsvik och Umeå.  

Ja...eh, unikt. Ja det är ju en pendling, pendlarkommun, för jag vet inte 

om det är unikt men den ligger ju som bra till, eh, gentemot Umeå och 

Ö-vik […] Ja det finns ju ett aktivt kulturliv, det finns fina 

naturområden, Olofsforsbruk är ju ett sådant där jättefint ställe 

[…]men sen så är det ju nära havet, bara det är ju.. attraktivt tycker 

jag. (Ip1) 

Intervjupersonerna svar på vad som är unikt för kommunen var väldigt lika vilket tyder på att 

det finns en gemensam bild bland de anställda kring kommunens egenskaper.  Däremot 

uppgav de inget unikt för organisationen då de snarare uppfattade organisationen som 
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likvärdig med andra småkommuner i regionen men att möjligheterna för Nordmaling att 

utvecklas är desto bättre: 

Eh..om det är Bjurholms Kommun.. som.. det går så vansinnigt bra 

för.. och  jag kan inte riktigt förstå varför det inte ska kunna gå bra för 

Nordmalings kommun (Ip3) 

Jag tror att Nordmaling..Nordmaling har ganska... mycket stora 

förutsättningar, det är väl egentligen.. en av dom.. bortsett från Umeå 

och Örnsköldsviks så, så, så tror jag på tredje plats i 

utvecklingsmöjlighet i regionen är Nordmaling. (Ip4) 

Utifrån de svar som framkom i intervjuerna om kommunens unika egenskaper 

sammanställdes några svarsalternativ i enkäten för vad de anställda anser som Nordmalings 

främsta styrka om de skulle presentera kommunen för en utomstående: 

Figur 16, vilket av följande begrepp de anställda skulle välja om de fick beskriva Nordmaling 

på ett positivt sätt för en utomstående 

 

Resultatet visar på att naturen som helhet är den främsta styrkan, medan svarsalternativen 

kulturliv, företagsamhet, turism och hållbarhet inte fick något svar överhuvudtaget (se bilaga 

5). Inom svarsalternativet ”annat” uppgav majoriteten av de sju som svarat där att det är en 

god sammanhållning inom kommunen.  

När de anställda fick möjlighet att svara på om de anser att något kan förbättras var en 

majoritet eniga: 
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Figur 14, om de anställda anser att någonting inom organisationen kan förbättras 

 

I enkäten gavs även möjligheten för respondenterna att lämna svar på mer specifikt vad de 

vill se förbättringar kring. Här framkom det en rad, väldigt långa och ingående förslag. Totalt 

var det 63 personer som lämnade en kommentar och de teman som förekom mer frekvent 

var: kommunikationen och informationen inom organisationen, verksamhetsmål och 

verksamhetsplanering, ryktet, arbetsmiljön, delaktigheten, tydligheten, samarbete och tillit. 

Några respondenter hade även svarat ”allt”.  

4.3 Sammanhållning inom organisationen 

Samhörighet är grundläggande inom alla organisationers olika skikt för att skapa en ”vi-

känsla” och för att uppnå en enhetlig organisation som står för samma saker. 

Sammanhållningen inom Nordmalings kommun har undersökts utifrån olika plan för att få 

en förståelse för hur organisationens anställda uppfattar sammanhållningen inom olika delar 

av organisationen. Enkäten visade på att nästan alla respondenter var eniga om 

sammanhållningen inom organisationen: 
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Figur 9, om de anställda anser att sammanhållningen inom organisationen kan förbättras 

 

Utifrån de fyra intervjupersoner gick det att få en närmare förklaring till synen på 

sammanhållningen. Intervjupersonerna var alla eniga om att kontakten inom organisationen 

fungerar okej då det finns möjlighet att prata med chefer och andra förvaltningar. De var alla 

eniga om att sammanhållningen fungerar bäst på den egna arbetsplatsen där det finns en mer 

personlig och vänskaplig ton: 

Det är inte svårt att hålla kontakten och det beror ju mycket på att vi.. 

det är sådan liten arbetsplats om man säger så. (Ip2) 

 

Jag, jag har väl inte någon större.. alltså, kamratkrets om man säg, på 

på...ekonomikontoret till exempel.. […] Jag bjuder ju inte hem dom och 

sitter och diskuterar hemma utan det.. det är jobbrelaterat när man 

sitter och pratar […] vi har ju våran sammanhållning inom 

vaktmästargruppen och det här...och, och, den funkar ju jättebra. (Ip3) 

Enligt intervjupersonen från kommunstyrelsen beror den starka sammanhållningen inom de 

egna verksamheterna på att det har skapats en gräns mellan organisationens förvaltningar: 

Det har blivit ett revirtänkande.. mellan.. eh...uppdelningen av 

förvaltningen.. mellan olika enheter.. det här att man.. bygger sina 

egna flockar och flockbildningar och det beror väl inte så mycket på 

individen utan det beror på att styrningen, ledningen har tillåtit att det 

har utvecklats egna beslutsfunktioner[…] man har inte kunnat jobba 

med en sammanhållen förvaltning. (Ip4) 



26 
 

Även resultat från enkäten visade på att en majoritet av respondenterna anser att 

sammanhållningen inom den egna verksamheten är bra och sammantaget tyckte även 66% av 

respondenterna att sammanhållningen inom organisationen som helhet är mindre bra eller 

varken bra eller dålig (se bilaga 5). 

 

Hur organisationen uppmuntrar de anställda är också betydelsefullt att undersöka för att få 

en förståelse för hur medarbetarnas inställning till ledningen ser ut och kan påverkas utifrån 

den uppmuntran som ges eller inte ges.  Intervjupersonerna angav att någon större 

uppmuntran inte förekommer och att detta är någonting som kan förbättras:  

Ja vi får ju julklapp, alltså... men det är nog ganska […] ehh men det är 

nog ändå lite, kanske lite tyst, alltså i, från organisationen i stort så. 

(Ip1) 

 

Nej men, jag vet inte, någon uppmuntran får man väl egentligen inte 

utan man får ju.. man ska ju göra.. det känns ju inte som att det är 

någon som kommer och klappar en på axeln och säger att...det här har 

du gjort bra, det kanske vi är lite dålig på allihopa. (Ip2) 

 

Enligt intervjupersonerna finns det alltså inget i stort som görs för hela organisationens skull. 

Däremot hur de anställda upplever organisationens uppmuntran kan tolkas väldigt 

individuellt då uppmuntran upplevs på olika sätt för olika personer. I enkäten fick 

respondenterna möjlighet att svara på vad de anser om kommunen och många av de svar 

som framkom var att kommunen måste bli bättre på att ta hand om personalen (se figur 17 

bilaga 5).  

 

4.4 Kommunens bild utåt 

Då organisationens utomstående bild är intressant att undersöka för att ta reda på hur den 

står i relation till den interna synen på kommunen har de anställdas perspektiv på hur andra 

ser på kommunen undersökts. Intervjupersonerna visade på enighet om att Nordmalings 

kommuns image inte är den bästa: 

Alltså jag tror ju att det är en stor nackdel alla skriverier som har varit 

i medier.. de senaste åren har det ju varit mycket kring 

skolnedläggningarna […] tyvärr, så tror jag att medierna har gett en 

ganska eller att de förmedlar att det är en problem, mycket problem i 

kommunen och att det är, alltså mycket negativt. (Ip1) 
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Ja, jag tror att dom uppfattar det som en kommun som.. eh, som är en 

orolig kommun... det är en... vad ska man säga en kommun 

som...(paus)...ja men orolig på det sättet att det händer saker och det är 

inte positivt det som händer. (Ip4) 

Som framgår upplever intervjupersonerna att kommunens dåliga rykte är ett resultat av 

mediernas negativa rapportering av de som sker i kommunen. Även resultatet från enkäten 

visade på att sammantaget 90% av respondenterna anser att Nordmaling har ett dåligt 

rykte/mindre bra rykte när de fick möjlighet att gradera ryktet på en skala 1 till 5 där 5 

utgjorde mycket bra rykte och 1 dåligt rykte: 

Figur 15, de anställdas gradering av kommunens rykte utifrån en skala på 1 - 5 

 

Trots att en majoritet av respondenterna anser att ryktet inte är särskilt bra och att ingen 

graderade ryktet med nummer 5 så graderade ändå en majoritet av de anställda sin stolthet 

på en medelnivå: 
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Figur 5, de anställdas gradering av den stolthet de känner att jobba för Nordmalings kommun 

 

Resultatet tyder på att kommunens rykte inte är särskilt bra, och intervjupersonerna framhöll 

även relevansen av att ryktet borde förbättras. Som resultatet visar på finns det ändå en 

grund genom de anställdas stolthet för kommunen som organisationen kan ta tillvara på för 

att försöka förbättra ryktet. 
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5 Analys 

I detta kapitel diskuteras resultaten på ett djupare plan med syfte att tolka dessa utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Tematiseringen av analysen har gjorts utifrån studiens 

övergripande teoretiska ramverk som syftet och frågeställningarna grundar sig i.  

5.1 Identitet och kultur 

De grundläggande principerna för att kunna definiera en organisations identitet är att det 

finns en gemensam bild av vad organisationen är och står för, vad som gör den unik och vad 

som särskiljer den från andra (se 2.2.1 organisationsidentitet). Som resultatet visade fanns 

det tydliga riktningar inom vissa frågor som visade på att de anställda inom Nordmalings 

kommun har en gemensam bild av organisationen, dock i negativ mening. Detta framkom 

bland annat när de anställda fick möjlighet att ge egna svar på vad som är unikt med 

organisationen, vad som kan förbättras och vad de anser om Nordmaling i allmänhet. Utöver 

detta antydde resultatet på att det inte finns några uttalade värderingar inom organisationen, 

likaväl som det visade på dåligt underlag för organisationens mål och visioner. 

Då det inte finns tydliga underlag för hur de anställda ska jobba mot gemensamma mål och 

uppnå kommunens visioner och då det inte finns tydliga värderingar som organisationen 

kommunicerar blir det således svårt för de anställda att identifiera sig med organisationen i 

överlag. Då organisationsidentiteten skapas utifrån de värderingar och normer som 

kommuniceras och sedan tolkas är det svårt att se huruvida Nordmalings kommun kan 

tänkas ha en organisationsidentitet eller inte, detta då resultatet visar på att det inte finns 

några uttalade värderingar (se 2.2.1 organisationsidentitet). Dessutom när de anställda fick 

möjlighet att beskriva organisationen med ett ord så valde närmare hälften av 

respondenterna att beskriva organisationen med ett eget ord, ord som hade en mer negativ 

ton än de ord som föreslagits. Organisationsmedlemmarna kan i den meningen sägas ha en 

sak gemensamt, vilket är den negativa synen på organisationen. Dock framkom det några 

aspekter i resultatet som tyder på att det finns en gemensam bild av vad som är unikt för 

själva kommunen och inte organisationen, detta då majoriteten av de anställda pekade på 

naturen, havet och pendlarmöjligheterna som det unika faktorerna. Dessa faktorer säger dock 

mer om själva kommunen än vad det gör om organisationen, vilket kan bero på att 

kommunen i sig med dess yttre faktorer såsom miljö och natur är mer beständig än vad själva 

organisationen kan tänkas vara. 

I resultatet framkom det även några positiva aspekter som kan knytas till organisationens 

identitet. Stoltheten som de anställda känner för sin organisation graderades till ett 

medelvärde på 2.63 på en skala från 1-5, det är inte ett jättebra resultat, men det visar ändå 
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på att det finns någonting hos de anställda som gör att de känner en viss stolthet av att jobba 

för Nordmaling. Mycket av det som framkom i intervjuerna tydde på att de alla på något sätt 

var medvetna om den negativa bild som Nordmaling har, men att de ändå ville försvara 

Nordmaling för att de själva tycker att Nordmaling är en bra kommun men som vinklats på 

fel sätt. Denna stolthet och försvarbara inställning tyder på att de anställda vill det bästa för 

Nordmaling. Resultatet visade även på att det fanns en gemensam bild av vad de anställda 

anser är unikt med kommunen och det faktum att majoriteten av respondenterna ansåg att 

både sammanhållningen och organisationen som helhet kan förbättras tyder på att det finns 

en gemensam medvetenhet om organisationens svagheter och vad som krävs för att 

utvecklas. Trots att såväl kulturen och identiteten inom organisationen är väldigt oklar tyder 

resultatet på att det finns en viss lojalitet bland de anställda, bland annat då mer än 50% av 

respondenterna till enkäten har jobbat inom kommunen i över 8 år (se figur 2 bilaga 5). 

Lojaliteten för organisationen kan ses som en stark fördel för att i framtiden kunna uppnå en 

känsla av tillhörighet inom organisationen, en tillhörighet som kan förbättra organisationens 

samarbete och utveckling av ett starkt varumärke (se 2.4.1).  

Sett ur ett annat perspektiv kan det, i Nordmalings fall, till viss del ses som en fördel att de 

inte finns en tydlig, gemensam bild av vad organisationen är och står för. Detta då en stark 

organisationsidentitet kan skapa resistans bland de anställda när förändringar sker inom 

organisationen (se 2.4.1). Att ta fram en varumärkesplattform är ett omfattande arbete som 

kräver organisationsmedlemmarnas samtycke och medverkan. Och på grund av detta kan 

varumärkesarbetet ses som en typ av förändring som de anställda skulle kunna sätta sig emot 

om det hade funnits en stark tillhörighet och enighet i organisationen. Enligt de anställda är 

det mycket som kan förbättras och det finns en vilja till förändring vilket är positivt i den 

bemärkelse att det kan underlätta processen att ta fram ett varumärke då 

organisationsmedlemmarna förmodligen är positivt inställda till förändringen. Precis som 

Falkeström kom fram till, kan alltså avsaknaden av en tydlig organisationsidentitet ses som 

en fördel vid utvecklingen av varumärkesplattformen då det går att jobba med identiteten 

från grunden (se 2.4.2). 

5.2 En splittrad organisation 

Någonting som resultatet tyder på är att det kan finnas grupperingar inom organisationen, 

detta då enkäten såväl som intervjuerna tydde på att sammanhållningen är bäst inom den 

egna verksamheten och inte inom hela organisationen. Dessa grupperingar kan styrkas med 

det revirtänk som en utav intervjupersonerna framhöll. Att grupperingar inom de olika 

förvaltningarna kan tänkas ha skapats kan mycket möjligt vara ett resultat av den avsaknad 

som råder kring en enhetlig, gemensam bild av organisationen. Bristen på en organisation 
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som kommunicerar en tydlig identitet som inbegriper alla inom organisationen gör att de 

anställda måste hitta nya vägar att hitta sin plats på arbetsplatsen och för att kunna dela in 

omgivningen i de sociala segment som människor gör i sin identitetsprocess (se 2.1 social 

identitetsteori). Nordmalings anställda kan tänkas ha mer gemensamt med den egna 

arbetsgruppen och känner mest association till denna vilket gör att det valt att identifiera sig 

med denna och därmed skapat sin trygghet där (ibid). Att de anställda, när det får möjlighet 

att beskriva organisationen, ger upphov till så olika svar är ett tecken på att organisationen i 

viss mån är splittrad. Då det inte finns en enhetlig bild utav organisationen kan det bli svårt 

för de anställda att identifiera sig själva med organisationen då det inte finns något att 

associsera sig själv till (se 2.1 social identitetsteori).  

Trots att det saknas en övergripande sammanhållning inom organisationen kan 

sammanhållningen inom organisationens grupper ses som en tillgång att ta tillvara på och 

försöka överföra till hela organisationen. Detta då sammanhållna grupper ökar bland annat 

motivation och samarbete mellan de anställda. Om inte den goda sammanhållningen inom 

organisationens olika verksamheter nyttjas för att skapa en god sammanhållning inom hela 

organisationen finns det en risk att det uppstår konflikter mellan de olika verksamheterna (se 

2.1 social identitetsteori). Resultatet visar på att det till viss del redan kan finnas konflikter 

inom organisationen då de anställda beskriver organisationen i negativa ordalag riktade mot 

ledningen. 

Nordmalings kommun är, sett till dess organisatoriska struktur, relativt komplex med 

flertalet politiska nämnder och avdelningar. Denna typ av struktur som kommunen har 

påverkar således hur kulturen inom organisationen ser ut då sammanhållningen påverkas. 

Resultatet antyder på att det finns mindre grupperingar inom organisationen som 

organisationsmedlemmarna känner mer tillhörighet till än till själva organisationen i stort. 

Och att nästan alla respondenter anser att sammanhållningen kan förbättras tyder på att det 

inte är en vidare bra sammanhållning i hela organisationen i stort. Bristen på 

sammanhållningen påverkar tillhörigheten inom organisationen, vilket även avsaknaden av 

underlag för hur de anställda ska jobba mot mål och visioner gör. Hade alla haft en enhetlig 

uppfattning om organisationen hade alla kunna jobba mot gemensamma mål vilket hade 

stärk organisationen på flera plan. Dessutom att en av intervjupersonerna förklarar 

organisationens mål och visioner som ”deras” och inte ”våra” tyder på att det finns en vi- och 

dem känsla, vilket ytterligare styrker den splittring som kan tänkas råda inom 

organisationen.  
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5.3 Image 

Nöjdhet och stolthet för den egna organisationen är en förutsättning för att de anställda inom 

Nordmalings kommun ska kunna fungera som ambassadörer utåt. Som tidigare nämnts 

visade resultatet på att det finns en viss stolthet att ta tillvara på. Däremot värderades 

kommunens rykte utifrån de anställda på en mycket lägre nivå, vilket intervjupersonerna 

menar på är en följd utav negativa händelser som skett inom organisationen under den 

senaste tiden och som media valt att ta fasta vid och endast producera en negativ bild utav. 

Att identiteten och imagen samspelar är väldigt viktigt för att organisationen ska kunna 

kommunicera sammanhållna budskap internt och externt (se 2.3 Image). Eftersom 

organisationen, som resultatet visat på, inte kommunicerar en bild utav vad organisationen 

är eller står för internt blir det således lättare för organisationens medlemmar att identifiera 

organisationen med den bild som media förmedlar, detta då det är den enda bild som 

kommuniceras överhuvudtaget. På så sätt har imagen en stor påverkan över organisationens 

identitet då den gör att även identiteten blir negativ. Men även identiteten, eller snarare 

interna budskap kan påverka hur imagen för organisationen ser ut, detta då budskap kring 

sammanhållning, värderingar och andra viktiga företeelser påverkar de anställdas nöjdhet. 

Den negativa bild som produceras internt, på grund av missnöjdhet, skapar en negativ bild 

utåt av organisationen då de anställda kommunicerar sin bild utav organisationen utåt. Detta 

gör att de anställda kan upplevas som dåliga ambassadörer i dagsläget då de med sin 

legitimitet och tillförlitlighet, kan producera en negativ bild utav organisationen (se 2.3 

Image). Så länge inte organisationens anställda är nöjda är möjligheterna till att kunna 

utvecklas som organisation väldigt begränsade. 

För att det interna arbetet ska kunna skapa förutsättningar för att sända ut positiva budskap 

externt är det viktigt att gå från ord till handling inom organisationen och att försöka 

involvera de anställda i det kommunikativa arbetet. Studien visade på att det finns brister 

inom kommunikationen av värderingar, mål och visioner vilket leder till att organisationens 

enighet försvagas. För att bli tydligare som organisation och för att organisationen ska kunna 

uppnå en samstämmighet kring vad organisationen är och står för krävs en förbättring av den 

interna kommunikationen.  

5.4 En potentiell värdegrund 

De anställda hade mycket negativt att säga om organisationen, vilket gjorde det svårt att 

utläsa några värderingar i de anställdas uppfattning av organisationen. De negativa 

aspekterna som de anställda lyfte fram kan däremot vara en utgångspunkt att börja vid för att 

hitta det som organisationen kan bli bättre på men också för att se till var organisationen gör 

bra. Vad organisationen står för är svårt att säga när det inte finns några tydliga uttalade 
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värderingar i dagsläget. Men utifrån såväl fokusintervjuer och enkäten gick det att se några 

likartade tendenser som skulle kunna tolkas som värderingar.  Närmare 90% av 

respondenterna till enkäten ansåg att någonting inom organisationen kan förbättras och när 

de fick möjlighet att ge svar på vad var det mest frekventa ordet - tydlighet. De vill alltså att 

tydligheten inom organisationen ska bli bättre, något som stämmer väl överrens med de 

resultat som visar på avsaknaden av uttalade värderingar. Att så många utav respondenterna 

visade på att det finns saker som kan förbättras är ett tecken på att de anställda är medvetna 

om organisationens svaga sidor, de vet hur den kan förbättras. Trots att organisationens 

identitet kan sägas vara splittrad visar detta på att det finns goda möjligheter till att få en 

enad organisation då grunden till enighet finns bland individerna men det krävs bara att det 

kommer ut och blir ett gemensamt mål för hela organisationen. När organisationen börjar 

jobba gemensamt med att förbättra organisationen kan stoltheten och nöjdheten bland de 

anställda öka och således identifikationen med organisationen, vilket i sin tur gör de 

anställda till bättre ambassadörer.  

Det finns tendenser som visar på att de anställda har en medvetenhet, beslutsamhet och 

positiv inställning till att förbättra organisationen, detta är någonting som skulle kunna ses 

som värderingar i sig då det säger något om moralen bland organisationens anställda. Under 

avsnittet 6.1 rekommendationer ges förslag på hur kommunikationen kan förbättras för att 

stärka organisationen och vilka kärnvärden som organisationen skulle kunna arbeta vidare 

med. 
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6 Slutdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur de anställda uppfattar Nordmalings kommun sett till 

organisationens värderingar, mål, visioner och vad som gör organisationen unik. Detta för att 

definiera organisationens identitet och ta fram förslag på kärnvärden som kommunen kan 

tillämpa i sitt arbete med att ta fram en varumärkesplattform. Som resultatet visar finns det 

ingen tydlig och gemensam bild bland de anställda för vad organisationen är och står för, 

vilket påverkar möjligheten att ge förslag på väl grundade kärnvärden.  

Den första frågeställningen var vilka likheter och skillnader som finns bland de anställdas syn 

på organisationen. Som resultatet visar finns det ingen riktig enighet om vad organisationen 

är och står för sett ur en positiv synvinkel. Däremot finns det många likheter i resultatet 

bortsett från värderingar, mål och visioner som visar på enighet. Den enighet som resultatet 

visade på var dock snarare i negativ bemärkelse än positiv då de anställda bland annat var 

överrens om att organisationens sammanhållning inte är den bästa, organisationens rykte är 

dåligt och att mycket inom organisationen kan förbättras. Skillnaderna i sättet de anställda 

ser på organisationen var desto tydligare då de anställda beskrev organisationen på olika sätt 

och de beskrivningar som var likasinnade var i negativ bemärkelse. Däremot visade resultatet 

på att de anställda hade en relativt gemensam uppfattning av Nordmalings unika sidor som 

kommun, vilket kan förklaras med att kommunen är väldigt beständig i dess yttre miljö.  

Organisationen kan inte sägas ha några tydliga värderingar som präglar hela organisationen 

då de anställda inte uppger samstämmighet eller påstår att värderingar är något som 

kommuniceras aktivt av ledningen. Förutsättningen för att förstå och för att kunna definiera 

organisationsidentiteten är att det finns en gemensam bild utav värderingar, mål och visioner 

och det unika för organisationen. I Nordmalings fall finns det inte en samstämmighet om 

värderingar och förståelsen för mål och visioner är vag vilket gör att det inte går att definiera 

organisationsidentiteten. Däremot visar resultatet på att det kan finnas flera identiteter inom 

organisationen då resultatet, bland annat sett till organisationens sammanhållning, tyder på 

grupperingar som talar för detta.  

Nordmalings kommuns image upplevs som orolig och negativ ur de anställdas synvinkel, 

vilket kan förklaras av mediernas negativa rapportering om kommunen som har skapat ett 

dåligt rykte men också genom att de anställdas egna uppfattning av organisationen kan ha 

påverkat den utomstående bilden, då de inte verkar särskilt nöjda med den egna 

organisationen. Då inte organisationen heller visar på någon motbild, eller kommunicerar ett 

värde av vad kommunen är och står för blir det således lättare för de anställda att förknippa 
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organisationen med den externa bilden utav kommunen vilket gör att organisationens 

identitet blir väldigt färgad, i negativ bemärkelse, av denna.  

Sammanfattningsvis går det att säga att avsaknaden av en enhetlig bild utav organisationen, 

outtalade värderingar, och en image som inte är särskilt bra påverkar organisationens arbete 

med att skapa en bättre rykte externt såväl som internt. Att organisationen kan sägas sakna 

en organisationsidentitet gör att det inte finns en intern grund att utgå ifrån vid utvecklingen 

av ett varumärke. Detta kan dock, som har påtalats, ses som både en positiv och negativ 

företeelse. Det negativa är att det är ett krävande arbete att från grunden ta fram en identitet. 

Det positiva med att inte ha en identitet, är att varumärket kan fungera till att skapa den 

enighet och kännedom för organisationen som Nordmaling saknar.  

Förutsättningarna för att skapa en organisationsidentitet som alla anställda är eniga om, 

ligger nu i den interna kommunikationen och sättet som organisationen involverar de 

anställda i utvecklingsprocessen. För att få ett bättre rykte måste de först få en bättre känsla 

inom organisationen så att alla inom organisationen kan fungera som goda ambassadörer 

utåt.  

6.1 Rekommendationer 

Något som organisationen bör lägga fokus vid för att stärka identiteten inom organisationen 

och således få en mer sammanhållen organisation är att jobba med kommunikation med 

fokus på värderingar, mål och visioner och sammanhållning. Värderingarna krävs för att de 

anställda ska förstå vad organisationen står för och mål och visioner krävs för att de anställda 

ska kunna känna samhörighet genom att jobba mot gemensamma mål. Den interna 

kommunikationen måste stärkas betydligt för att inte organisationsmedlemmarna ska 

identifiera sin organisation med den externa bilden utav organisationen, den image som 

medierna har skapat. Nöjda medarbetare är därför A och O för att kunna utvecklas som 

organisation, då medarbetarna sitter på stor auktoritet i sättet de förmedlar en bild av 

organisationen utåt. 

Ett sätt för att bli tydligare kan vara att utforma konkreta handlingsplaner för den enskilde 

individen, för att denne ska förstå hur den ska jobba mot organisationens mål och visioner 

och därmed öka förståelsen för värdet av den insats som denne bidrar med. Ännu ett sätt att 

stärka samsynen på organisationen blir på så sätt att utforma värderingar, som de anställda 

är med på, för att alla med säkerhet ska kunna säga att ”det här är Nordmaling” och för att 

minska chansen till att det råder dubbla meningar om organisationen. För att få värderingar, 

mål och visioner implementerade bland de anställda, är en viktig funktion att jobba mer 
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dialoginriktat. Alltså att skapa kontinuerliga tillfällen där alla får möjlighet att göra sin röst 

hörd, komma med åsikter och synpunkter och där värderingarna kan tas fram och diskuteras.  

Eftersom resultatet av studien visar på att det inte finns någon enhetlig organisationsidentitet 

och det istället finns splittringar som tyder på att organisationen har flera identiteter är det 

svårt att ta fram slutgiltiga kärnvärden då dessa allra helst ska vara knuten till 

organisationsidentiteten. Men utifrån det faktum att de anställda är eniga om att 

organisationen kan förbättras, vad som kan förbättras och den inställning som finns till att 

vilja förbättra kommunen har lett till tolknigen av en viss typ av värdegrund. Följande förslag 

på kärnvärden kan därmed sägas vara grundade i den värdegrund som tydligen finns där men 

som organisationen inte är medveten om. Dessa begrepp är alltså någonting som 

organisationen skulle kunna jobba vidare med i den interna kommunikationen för att 

sedermera kunna tillämpa som kärnvärden för organisationen: 

 NÄRHET – Närheten till större städer, närheten till havet, närheten inom 

organisationen då det är en så pass liten organisation i jämförelse med andra. 

 VILJA – Det finns en vilja inom organisationen att utvecklas såväl som organisation 

och kommun för att bli en attraktivare kommun och för att bli en bättre arbetsplats 

 MEDVETENHET – Det finns medvetenhet bland organisationsmedlemmarna om vad 

som kan förbättras och en medvetenhet att kommunen vet sin plats bland andra och 

vilka förutsättningar kommunen har 

 LOJALITET – Lojala medarbetare trots kommunens dåliga rykte 

 MÖJLIGHET – Det finns goda möjligheter till att utvecklas och de anställda ser en 

rad möjligheter till att lyckas.  

 STYRKA – Styrkan att Nordmaling står emot kritik som ges, styrka bland de anställda 

som står fast vid organisationen i motgång och medvind.  

Organisationen skulle med fördel kunna ta fram en kommunikationsplan för hur den interna 

kommunikationen ska se ut i det framtida arbetet för att lyckas med utvecklingen av 

varumärkesplattformen. Den interna kommunikationen är av största betydelse för att 

Nordmaling ska kunna ta fram en varumärkesplattform som de anställda är eniga om. Utöver 

en intern kommunikationsplan med syfte att förankra varumärkesarbetet bland de anställda 

bör en plan utformas för hur varumärkesplattformen kan involvera alla delar av 

organisationen och hur den enskilde individen kan bli en del av det arbetet. För att den 

interna kommunikationen ska bli användbar för kommunen i deras utveckling bör den 

fungera till att skapa samhörighet och öka motivationen, tydligt kommunicera enhetliga 

budskap för öka förståelsen för organisationen, se till att information går ut till hela 
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organisationen och skapa tydliga riktlinjer för hur de anställda ska kunna jobba mot 

gemensamma mål och därmed öka engagemanget och vi-känslan. 

Den största utmaningen för att lyckas är att få de anställda eniga och att få alla involverade i 

arbetet med att fram en identitet såväl som varumärkesplattform. Men trots kommunens 

rykte och negativa bild internt finns det något inom organisationen som visar på att de 

anställda är villiga att stå upp för Nordmaling och de har en vilja till att förbättras, vilket är 

något som organisationen bör ta fasta vid. Varje individ är meningsfull i skapandet av en 

tydlig organisation med ett gott rykte och nöjda medarbetare. 

Som tidigare nämnts bör utvecklingen av en varumärkesplattform även inbegripa en extern 

undersökning av kommunen för att på så sätt få en mer omfattande förståelse för hur 

utomstående parter ser på kommunen samt hur varumärket ska utformas för att kunna 

positionera sig mot kommunens upplevda målgrupper. Utifrån detta faktum är det relevant 

för Nordmalings kommun att göra en vidare extern undersökning för att på så sätt kunna ta 

fram en fullständig varumärkesplattform. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledning 
 
Presentation om vem jag är och syftet med intervjun 
 
Vem är du? 

- Befattning 
- År inom organisationen 
- Verksamhet 

 
Informatörens förhållande till organisationen 
 
Beskriv hur det är att jobba inom denna organisation 

- Vad är bra/dåligt? 
 

Om du fick ändra något, vad skulle det vara? 
- Varför? 

 
Om du fick beskriva organisationen med tre ord, vilka skulle det vara? 

- Varför just dessa? 
 
Hur skiljer sig denna organisation från tidigare arbetsplatser du varit på? 
 
Kan du beskriva förhållandet mellan enskilda avdelningar/anställda vs ledning  i 
organisationen? 

- Sammanhållning/kontakt 
 
Hur kan sammanhållningen/kontaken inom organisationen förbättras? 
 
Kan du ge några exempel på hur tonen mellan dem anställda är? 
 
Vilka värderingar upplever du präglar organisationen? 

- Hur känner du av dessa? 
 
Hur skulle du beskriva organisationens mål och visioner? 

- Hur skulle du säga att ni jobbar mot dessa?   
 

 
Organisationens image 
 
Vad anser du är unikt med denna organisation? 

 
Vad anser du är unikt med kommunen som helhet? 

 
Om du jämför Nordmalings kommun med andra kommuner i regionen, vilka 
likheter/olikheter ser du då? 
 
Hur tror du utomstående människor uppfattar Nordmalings kommun? 

- Varför? 
 
Kulturuttryck och kulturinnehåll 
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Hur vet du när du gjort ett bra jobb? 

- Hur märker du av detta? 
 
Hur anser du att organisationen uppmuntrar dem anställda? 
 
Har du utvecklat några specifika egenskaper sedan du började jobba här? 

 
Vilka egenskaper anser du värderas hos ledningen inom organisationen? 

- Exempelvis vid rekrytering av ny personal 
 

Kommunicerar ledningen organisationens värderingar på något sätt? 
 
Finns det annat som du tycker att vi bör veta om organisationen eller sådant som vi har 
pratat om som du vill utveckla ytterligare? 
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8.2 Bilaga 2 – Enkätens struktur 

Grundfrågor 

1 Är du kvinna eller man?  

Välj bara en av följande: 

 Kvinna 

 Man 

 Vill ej uppge 

2 Hur länge har du jobbat för Nordmalings kommun?  

Välj bara en av följande: 

 Mindre än 1 år 

 1 - 4 år 

 4 - 8 år 

 8 - 12 år 

 Mer än 12 år 

3 Inom vilken förvaltning jobbar du?  

Välj bara en av följande: 

 Socialförvaltningen 

 Kommunstyrelsen 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 

4 Bor du inom Nordmalings kommun?  

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Nej 

Organisationen 

5 I vilken mån känner du stolthet över att jobba för Nordmalings kommun? Skala 1-5 där 5 är 

stor stolthet och 1 är liten stolthet  

Välj bara en av följande: 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

6 Hur är sammanhållningen enligt dig? 

Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  
Dålig Mindre bra 

Varken bra 

eller dålig Bra Jättebra 

Inom den egna 

verksamheten      

Mellan olika 

verksamheter      

Inom hela 

organisationen      

 

7 Anser du att sammanhållningen skulle kunna förbättras?  

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Nej 

8 Känner du till organisationens mål och visioner? * 

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Nej 

9 I vilken utsträckning anser du att det finns underlag för att du ska veta hur du ska jobba 

mot organisationens mål och visioner? Skala 1-5 där 5 är i mycket god utsträckning och 1 är 

dålig utsträckning  

Välj bara en av följande: 

 1 

 2 
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 3 

 4 

 5 

10 I vilken mån anser du att ledningen arbetar med att kommunicera organisationens 

värderingar och normer till de anställda?  

Välj bara en av följande: 

 Mycket aktivt 

 Aktivt 

 Mindre aktivt 

 Ej aktivt 

11 Vilket av följande begrepp anser du kännetecknar organisationen?  

Välj bara en av följande: 

 Kamratskap 

 Sammanhållning 

 Närhet 

 Lojalitet 

 Tydlighet 

 Flexibel 

 Annat  

12 Anser du att någonting inom organisationen kan förbättras? Om ja, vad?  

Välj bara en av följande: 

 Ja 

 Nej 

Kommentera dina val här: 

 

Bilden av Nordmaling 

13 Gradera kommunens rykte utifrån skalan 1-5 till där 5 är mycket bra rykte och 1 är dåligt 

rykte  

Välj bara en av följande: 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

14 Om du fick möjlighet att säga något positivt om kommunen för en person som inte bor 

eller jobbar inom kommunen, vilket av följande ord skulle du då välja? 

Välj bara en av följande: 

 Pendlarvänligt 

 Havsnära 

 Naturskönt 

 Aktivt kulturliv 

 God turism 

 Företagsamhet 

 Bra skola och omsorg 

 Hållbart 

 Annat 

15 Vad är din uppfattning om Nordmaling som kommun? 

Skriv ditt svar här: 
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8.3 Bilaga 3 - Missivbrevet 

Hej! 

Mitt namn är Lina och jag är student vid programmet för Medie-och 

kommunikationsvetenskap vid Umeå Universitet. Jag skriver just nu mitt examensarbete där 

jag, på uppdrag av Nordmalings kommun, skall undersöka hur ni anställda inom Nordmalings 

kommun ser på organisationen i syfte att definiera organisationsidentiteten. 

Enkätundersökningen innehåller en rad enkla frågor som bland annat berör hur ni ser på 

organisationens värderingar, kännetecken etc. Resultatet av undersökningen kommer ligga till 

grund för kommunens fortsatta arbete med att ta fram ett varumärke.  

Medverkan i undersökningen är helt och hållet frivilligt men resultatet är viktigt då det i stort 

bidrar till ett utvecklingsarbete för kommunen. Deltagandet i undersökningen är anonymt. 

För frågor, kontakta mig gärna på: hjort.lina@gmail.com  

Tack på förhand för din medverkan! 

Vänligen,  

Lina Hjort 2014-02-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hjort.lina@gmail.com


47 
 

8.4 Bilaga 4 – Kodning av citat 

Förklaring till intervjupersonerna 

Ip1 – Kvinna, Barn- och utbildningsförvaltningen, jobbat 1,5 år inom organisationen 

Ip2 – Kvinna, socialförvaltningen, jobbat cirka 6,5 år inom organisationen 

Ip3 – Man, Samhällsbyggnadsförvaltningen, jobbat cirka 25,5 år inom organisationen 

Ip4 – Man, kommunstyrelsen, jobbat 5 månader inom organisationen 
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8.5 Bilaga 5 - Enkätresultat 

 

 

1. Är du kvinna eller man? 

 

 

 

 

 

 

 
2. Hur länge har du jobbat för Nordmalings kommun? 

Svar  Antal Procentvärde 

Kvinna (A1)  79 70.54% 

Man  (A2)  28 25.00% 

Vill  ej  uppge (A3) 1 0.89% 

Inget svar  4 3.57% 

Svar  Antal Procentvärde 

Mindre än  1  år (A1) 7 6.48% 

1  - 4  år  (A2) 26 24.07% 

4  - 8  år  (A3) 14 12.96% 

8  - 12   år  (A4) 10 9.26% 

Mer  än 12   år  (A5) 51 47.22% 

Inget svar 0 0.00% 
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3. Inom vilken förvaltning jobbar du? 

 

Svar   Antal Procentvärde 

Socialförvaltningen  (A1)   44 40.74% 

Kommunstyrelsen (A2)   12 11.11% 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (A3)  14 12.96% 

Barn- och utbildningsförvaltningen (A4) 37 34.26% 

    

Inget svar  1 0.93% 
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4. Bor du inom Nordmalings kommun? 

 
Svar Antal Procentvärde 

Ja (A1) 66 61.68% 

Nej (A2) 41 38.32% 

Inget svar 0 0.00% 
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5. I vilken mån känner du stolthet över att jobba för Nordamalings Kommun? Skala 1 – 

5 där 5 är stor stolthet och 1 är liten stolhet 

 
1 (1) 17 14.53% 38.46% 

2 (2) 28 23.93%  

3 (3) 39 33.33% 33.33% 

4 (4) 15 12.82%  

5 (5) 7 5.98% 18.80% 

Inget svar 0 0.00%  

Aritmetiskt  medelvärde 2.69   

 

 

   

 

 

 

6. Hur är sammanhållningen enligt dig – inom den egna verksamheten? 

 
Svar    Antal Procentvärde 

Dålig  (A1)    3 2.56% 

Mindre bra (A2)   11 9.40% 

Varken bra eller dålig (A3) 15 12.82% 

Bra (A4)    49 41.88% 

Jättebra  (A5)   28 23.93% 

Inget svar   0 0.00% 
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7. Hur är sammanhållningen enligt dig – mellan olika verksamheter? 

 
Svar    Antal Procentvärde 

Dålig  (A1)    13 11.11% 

Mindre bra (A2)   28 23.93% 

Varken bra eller dålig (A3) 47 40.17% 

Bra (A4)    15 12.82% 

Jättebra  (A5)   2 1.71% 

Inget svar   1 0.94% 
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8. Hur är sammanhållningen enligt dig – inom hela organisationen? 

 
Svar    Antal Procentvärde 

Dålig  (A1)    20 17.09% 

Mindre bra (A2)   39 33.33% 

Varken bra eller dålig (A3) 39 33.33% 

Bra (A4)    7 5.98% 

Jättebra  (A5)   1 0.85% 

Inget svar   0 0.00% 
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9. Anser du att sammanhållningen kan förbättras? 
Svar Antal Procentvärde 

Ja (Y) 102 87.18% 

Nej (N) 3 2.56% 

Inget svar 0 0.00% 

 

 

  
 

 

  

   

 

10. Känner du till organisationens mål och visioner? 

 

 

 

 

Svar Antal Procentvärde 

Ja (Y) 66 56.41% 

Nej (N) 39 33.33% 

Inget svar 0 0.00% 
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11. I vilken utsträckning anser du att det finns underlag för att du ska veta hur du ska 

jobba mot organisationens mål och visioner? Skala 1-5 där 5 är mycket god 

utsträckning och 1 är dålig utsträckning 

1 (1) 21 18.10% 42.24% 

2 (2) 28 24.14%  

3 (3) 30 25.86% 25.86% 

4 (4) 21 18.10%  

5 (5) 4 3.45% 21.55% 

Inget svar 1 0.95%  

Aritmetiskt  medelvärde 2.61   
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12. I vilken mån anser du att ledningen arbetar med att kommunicera organisationens 

värderingar och normer till de anställda? 

Svar   Antal Procentvärde 

Mycket aktivt (A1) 2 1.71% 

Aktivt (A2)  14 11.97% 

Mindre aktivt (A3) 61 52.14% 

Ej aktivt  (A4) 27 23.08% 

Inget svar 0 0.00% 
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13. Vilket av följande begrepp anser du kännetecknar organisationen? 

 
Svar Antal Procentvärde 

Kamratskap (A1) 8 6.84% 

Sammanhållning (A2) 10 8.55% 

Närhet  (A3) 15 12.82% 

Lojalitet  (A4) 14 11.97% 

Tydlighet  (A5) 4 3.42% 

Flexibel  (A6) 10 9.62% 

Annat 43 41.35% 

Inget svar 0 0.00% 

 

 

 

14. Anser du att någonting inom organisationen kan förbättras? Om ja, vad? 

 
Svar  Antal Procentvärde 

Ja (A1)  92 78.63% 

Nej (A2)  11 9.40% 

Comments  63 53.85% 

Inget svar  0 0.00% 

 

&#039;Other&#039; 

 

Responses 
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15. Gradera kommunens rykte utifrån skalan 1-5 där 5 är mycket bra rykte och 1 är dåligt 

rykte 

1 (1) 48 41.03% 79.49% 

2 (2) 45 38.46%  

3 (3) 9 7.69% 7.69% 

4 (4) 1 0.85%  

5 (5) 0 0.00% 0.85% 

Inget svar 0 0.00%  

Aritmetiskt  medelvärde 1.64   
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16. Om du fick möjlighet att säga någonting positivt om kommunen för en person som 

inte bor eller jobbar inom Nordmalings kommun, vilket av följande ord skulle du då 

välja? 

 
 

Svar  Antal Procentvärde 

Pendlarvänligt  (A1)  31 26.50% 

Havsnära (A2)  39 33.33% 

Naturskönt  (A3)  22 18.80% 

Aktivt kulturliv  (A4)  0 0.00% 

God  turism  (A5)  0 0.00% 

Företagsamhet  (A6)  0 0.00% 

Bra skola  och omsorg (A7) 4 3.88% 

Hållbart  (A8)  0 0.00% 

Annat  7 6.80% 

Inget svar  0 0.00% 
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17. Vad är din uppfattning om Nordmaling som kommun? 

 

Svar                            73                                 62.39% 

 Inget svar              30                                25.64% 

 

 

 

 

Svar som uppgavs: 
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För liten  kommun  för att kunna ha kompetens på 

olika  områden. Skatteintäkterna räcker inte för 

att  hålla en hög   kvalitet. 

I jämförelse med  andra kommuner  där jag har arbetat 

- medborgarna är väldigt engagagerade  på ett sätt 

som  blir negativt. De  litar inte  på politiker eller 

tjänstemän utan tror att  vi bara är ute efter att 

förstöra. De  lyssnar inte  på fakta.  Det finns en 

större tendens att  prata negativt här än andra 

kommuner. Det  finns många 

som  stortrivs  här men  som  inte berättar det - de som  

syns  är  de  som gnäller  högst.  Orimliga förväntningar  

på vad kommunen   ska göra. 

Allt positivt kan vändas  till något negativt.  En  nyhet 

om  att kommunen   är duktig på sociala  medier - vänds 

till att "har vi råd att ha  någon som  sitter och leker  

på sociala  medier när vi inte  har råd med  skola"? Det 

behövs  gemensamt arbete med  medborgarna för att vända  

den negativa trenden. 

det är en orolig  kommun,  där tydligheten  och 

sammanhållning  saknas. Fin natur,  nära till både Umeå  

och Ö-vik,  billigt boende. 

Finns  en bra  grund som  kan utvecklas  och få ett  bättre rykte 

 

Bra,trivs, problemen sitter i den politiska  organisationen 

 

Mycket  tjafs inom  politiken som  drabbar kommunen   som  

helhet. Något som  ligger i ortens historia (?) måste 

ha medfört  att det ofta 

finns  en negativ  bild  av chefer  och tjänstemän.  Fördel 

dock med  det lilla formatet att  det  kan vara lättare 

att hitta flexibla lösningar. Men  nackdel på så sätt 

att mycket också  saknas  i egen regi. 

Nordmalings kommun  har  den lilla kommunens  fördelar. 

Tyvärr har man inte tagit vara på detta.  Det är  en 

mycket spretig organisation. många gåmger  har jag 

undrat om  politiker och tjänstemän respekterar 

varandra!? 

Tröghet,  avundsjuka mellan förvaltningar, kollegor. 

 

En  bra kommun  att bo   i, nära till två städer. 

Närheten till havet och naturen,   vi mycket att  

erbjuda i denna  kommun, men  tyvärr så tar vi inte 
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tillvara på det positiva  utan det som  visas utåt är 

negativa röster  och pajkastning mellan politikerna. 

Fin  kommun. Bra  skola. Nordmalings kommun  är däremot 

ingen bra arbetsgivare.  Dåliga löner.  Ingen lyhördhet.  

Endast misstroende mot oss anställda. 

Mindre kommun  med  goda förutsättningar 

inför framtiden mk  bra i stort, dåligt 

politiskt 

Skulle  behöva mer   affärer  

och ett torg. Det finns  

goda sidor 

En  väldigt fin kommun  med  oförtjänt dåligt rykte. Ett 

toppenläge mellan två städer och en underbar natur, 

bra pendlingsmöjligheter
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En  kommun  med  fint  läge med  alla  möjligheter till förbättring. 

En  liten kommun  med  problem.  Demograftisk katastrof med  många gamla 

och få  barn.  Avfolkning av byar.  Brist  på lämpliga bostäder för  de 

gamla som  flyttar  in till centralorten. Onödig politisk 

polarisering. Arbetstillfällen  försvinner. Unga   människor ser  ingen 

framtid här.  Fin kommun  för naturuppleverser som  vandring, fiske 

med  mycket fina utflyktsmål.  Populär för fritidsboende. 

Vacker natur  och flera  saker man  kan göra  som  fiske, bad, vandring, 

fåglar. Men  inte bra som  arbetsplats. 

bra 

 

Vet ej 

 

Nordmaling är  en liten kommun,  som  har det viktigaste.  Skola, 

affärer, socialtjänst, arbetsförmedling  och möjlighet  till pengling 

via buss och tåg.  Nordmalings kommun  har ett  något negativt rykte 

av olika  anledningar,  men  jag tror att det kan förändras.  Ge 

En  bra kommun  att bo   och jobba  i. Trevliga  människor där många 

känner varandra.Bra  vård och omsorg. Bra skola  och förskola. 

bråkig,  stökig  och argsint. 

 

Politikerna och medborgarna  i Nordmaling bör  titta på  

grannkommunen Bjurholm när det gäller  samarbete över 

blockgränserna  och hur de överlever utan stora industrier  och har  

tillåtit ett positivt småföretagarklimat. Industrialismen som  

den var  är  sedan länge  död och det har folk inte förstått.  

Förhoppningen står framförallt till att locka hit  välutbildade 

kvinnor med  höga inkomster  och även marknadsföra bredbandsnätet  

samt förbättra det ytterligare.  Sedan 

så behöver kommunen   profilera sig i innovativa energilösningar likt 

metangasframställning. 

Där   finns  det vinnande receptet  inför  framtiden! 

Våga! Liten,  kanske för liten. 

 

Relativt bra. 

 

Jättestor fråga. Beror  på om  du   menar kommunen   som  

organisation, geografisk plats eller  samhälle. Men  sammantaget 

så upplever jag att Nordmaling delar  problematik med  andra  

glesbygdskommuner; 

visserligen  naturskönt men  dock för avsides. Bilden är att  det är i 

de större  städerna som  utvecklingen  sker  och att de mindre 

orterna är avbefolkas och stagnerar.  Jag tror att Nordmalings 

stora möjlighet är läget inom pendlingsavstånd  till Umeå  och Ö-vik 

samt möjligheterna till en god   uppväxtmiljö för barn. 
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Har   bara bott  här i 4  år men  har bara positivt  att  säga om  den. 

Härligt bemötande har  jag  fått som  nyinflyttad  och bilden när man 

väl  är  här  stämmer väldigt dåligt med  bilden som  målas upp   utanför 

Nordmaling 

Nordmaling har egentligen  goda förutsättningar med  sin  natur  

och fina läge,perfekt för barnfamiljer. Men  då måste man  ha en 

bra skolverksamhet som  satsar på kunskap,kultur  Musik, konst och 

drama´som är en viktig hörnsten för att  barn skall  kunna nå  

goda resultat i skolan.det är också av stor vikt att  kommunen   

tar tillvara på enskilda  personer och näringsidkares  ideér  som  

kan skapa jobb i Nordmaling. Jag tycker  inte att Nordmaling har  

ett gynnsamt klimat  i dessa viktiga frågor. 

för  mycket revirtänk  och för  lite samarbete 

 

gör om  gör rätt  - inte mkt   som  fungerar som  det ska 

 

Kunde  bli bättre i sin organisation,rekrytering  av sina chefer. 

Kan  bara bli bättre, svårt att misslyckas när man  är på botten. 

Människorna som  bor i Nordmaling är fantastiska i många  avseenden. 

En  bra kommun  med  kasst styre
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Jag har redan skrivit  om  detta i en tidigare  fråga så du   kan ta  

del av den här  också.Jag  tycker  om  Nordmaling och vi  skulle  kunna 

göra så  mycket mer   av en sån fin  kommun  om  vi inte använde energi  

till dumheter  och till att hedra varandra och den plats  vi bor på 

och hjälpas åt att  hjälpa varandra istället  för att stjälpa.Ja, 

jag 

har redan skrivit  mycket av  min   uppfattning tror jag. 

EN skandal kommun 

 

vacker kommun  att bo   o  leva i. för  det mesta negativa skriverier 

om kommunen   vilket  ger dåligt  rykte 

Jag själv trivs  bra  och kan se  massor av fördelar. Däremot är inte 

kommunen   ett dugg uppmuntrande  mot   sin personal. Man  känner sig 

aldrig sedd eller  få känna  den stolthet man  skulle önska. Jante 

gäller fortfarande inom vissa  områden. 

det går alltid  att förbättra/förändra/lyssnande 

 

En  av de sämsta  i landet 

 

Skulle bli bättre om  man  skulle  gå samman   med  Umeå. Det  finns mycke 

svågerpolitik och  gammalt groll inom det  kommunala. "skitsnack" 

Ett speciellt  klimat 

 

Alla beslut  som  tas är kortsiktiga..De är inte rädd om  de människor 

som  bor i kommunen   om  att  det ska stanna kvar i kommunen..  

Ungdomar är tvungna att flytta för att kunna få  jobb..De har trott 

att botniabanan skulle  få   folk flytta hit och pendla för  att få in 

skattepengar men  det  människor som  har de höga inkomsterna har 

råd att köpa och bygga nära  och i större städer..å int flyt dom  

till nordmaling..Man kan ju  undra varför  de har  byggd så lång 

perrong?? Dåligt rykte pga alla  nerdragningar och allt politiskt 

tjafs på sandlådenivå 

Jag är glad att  jag inte bor här. En  kommun  där det finns många  

som tävlar om  att bestämma och  vara "högsta hönset" 

En  enda röra. 

 

En  bra kommun  med  goda möjligheter  till att göra förbättringar 

för att vara  den bästa. 

bra 

 

Dålig politisk  ledning. 

jag trivs 

Billigt boende,något hög   kommunalskatt, 

bra utifrån  mina fritidsintressen. 
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Svagt politiskt  styre Lojala  

medarbetare Utvecklingspotential  

med  rätt tänk. 

Kommun med  havsnära läge med  goda möjligheter  att  pendla till 

större  städer.  Dåligt rykte pga  av  många stridigher inom  politiken. 

Kommunen  behöver samla sig  så att alla goda krafter  verkar för en 

positiv  utveckling av  kommunen. 

Nordmaling är  en bra  kommun  som  är lätt  att ta sig till och nära 

naturen.  Tycker det är tråkigt  att  de brister som  kommunen   har 

blir den blid  allmänheten får. Känns  som  de stora  problemen sitter 

hos politikerna. 

bra 

Vackert,Mitt  emellan Umeå  och Övik, 

Bra skola  och omsorg. 

En  kommun  med  en oerhört fin natur, nära havet, fiskeälvar,  

massor med  bär  och svamp att plocka.  Fin musikskola,bra 

idrottsföreningar, ridskola,  bra kyrkor med  ungdomsverksamhet. 

Problemet  är hur vi är mot   varandra, vad vi fokuserar på. Känns  som  

att här  bor  många högt utbildade  människor med  uppdrag  inom världs 

organisationer,  tänk om vi skulle  glädjas  och vara stolta över vad 

vi  har istället för att
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Hålla på med denna smutskastning mot och mellan politiker.  Alla 

diskussioner  förs  via  media känns det  som,. Det är  som  en smitta 

som  finns i hela organisationen där man  blir helt dränerad  på 

kraft.Att flytta till Nordmaling och inte  ha sina rötter  här är 

att ständigt efter hur  många år  som  helst bli påmind i 

diskussioner om att man  är inflyttad och inte  har bakgrunden. 

liten kommun  med  politiker som  bevakar sina possitioner  mer   än 

ser till kommunens  bästa. 

. 

 

En  oorganiserad kommun,  dålig fördelning av resurser,  inte alls  mån 

om  sina anställda,  målet är att  vi ska tjäna så lite som  möjligt, 

få så lite  förmåner som  möjligt. Inom   den verksamhet  jag 

jobbar (jag  är akademiker), ligger  lönen  mycket lågt om  man  

jämför med andra  kommuner. 

En  kommun  med  potential,  vi utnyttjar  inte de resurser som  vi 

har med  pendlingsavstånd och fin  natur.  För lite sammarbete 

mellan partiblocken, kommuinen  är inte nog   stor för att  det ska 

vara en massa osämja och beslut  som  tas  bara på prestige  och 

inte  med kommunens  bästa i åtanke. 

Fruktansvärt dålig på att  ta hand om  sin personal. Ska   inte ha 

hand om  skolverksamhet eftersom man  inte har råd att  ge eleverna 

mellanmål, råd att köpa in skolmaterial  och andra väsentliga  

delar. kaos 

 

Att om  man  inte ändrar en del sätt  att  tänka och göra saker på så 

kommer   den här  kommunen   att sätta sig själv i sank,  den kommer   

inte att  växa vare sig i storlek eller i folks  ögon om  man  inte  gör 

förändringar  och börjar  att  lyssna på sina invånare. 

Fullkomligen styrt  av noviser 

 

Nordmalings kommun  är  en medelmåttig kommun. Tror  inte att  vi 

har direkt mera problem  än  andra  kommuner. Synd att  

partiblocken inte kan samarbete  bättre  och öka förtroendet  för 

kommuninvånarna. 

Skulle vilja  se att  kommunen   drevs  mera som  ett företag, som  det 

är idag skulle företaget  ha gått  i konkurs för  länge sedan. 

För kortsiktligt tänkande.  Neddragningar hela  tiden,  

jämförelsevis låga löner. Dock   trevligt  kollegium. 

Vacker bygd, nära  till 2  större  städer,  bra kommunikationer. 

 

Fina miljöer och goda förutsättningar men som arbetsgivare har 

kommunen mycket att arbeta på 

 

 


