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Sammandrag: 

Denna kvalitativa studie ämnar sig åt att utreda det outforskade fenomenet 

personalutvecklingskultur. Det skall sökas svar på vilka förutsättningar det finns för 

att organisationskulturen skall påverka implementering av personalutveckling och 

därmed skapa en personalutvecklingskultur. Betydelsen av personalutveckling ökar i 

den nutida affärsvärlden även p.g.a. det ökade antalet millennialer på 

arbetsmarknaden som karakteriseras av en stark vilja för inlärning och utveckling. 

Det användes Scheins modell för definitionen av organisationskultur. Således 

granskades det sådana värderingar, organisationskulturer samt organisationella 

subkulturer som har visats påverka personalutveckling. Millennialernas påverkan 

granskades för att kunna skapa förståelse för en modern personalutvecklingskultur. 

I denna studie undersöktes 10 respondenter från Minjon Oy, ett företag som hyr ut 

anställda och vars affärsmodell baserar sig på personalutveckling. Slutsatserna var att 

en familjelik, genuin relation mellan organisationsmedlemmar bidrar till 

samhällelighet och trovärdighet. Trovärdigheten står som förutsättning för att 

anställda skall förstå och uppskatta värdet för personalutveckling. Kontributionen av 

detta arbete är att kontinuerlighet i företagets olika verksamheter och värderingar som 

meddelas genom dessa på ett implicit sätt fungerar även som en förutsättning till en 

personalutvecklingskultur p.g.a. att den skapar trovärdighet och samhällelighet. 

Nyckelord: personalutvecklingskultur, personalutveckling, mentoring, motivation, 

informell inlärning, personalexpert, hyresanställda, millennialer 
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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Problemområdet  

Humankapital (eng. human capital) har sedan länge varit en av de mest betydande 

faktorerna som har att göra med den förändring som pågår i dagens företagsvärld. 

Personalen anses i dag vara den viktigaste resursen och en konkurrensfördel inom 

företag som organisationer strävar efter att utveckla. För att kunna få ut den största 

möjliga nyttan av denna utveckling försöker organisationerna planera nya metoder för 

att kunna utveckla de anställda på bästa möjliga sätt. (Balakrishnan, 2011) Den snabba 

förändringstakten i företagsvärlden skapar ett kontinuerligt behov för ny kompetens. 

P.g.a. det kontinuerliga behovet för ny kompetens måste företagen även förnya de redan 

existerande personalutbildnings- och utvecklingsmetoderna samt skapa nya. Som redan 

tidigare konstaterats, anses således personalen som den viktigaste resursen i 

organisationen, och även som ett medel att nå en konkurrensfördel. Företag försöker 

ytterligare skapa kostnadseffektivitet genom att utbilda sin personal med mångsidiga 

talanger och kunnande, så att företaget skulle spara i lönekostnader genom att behöva 

sysselsätta allt färre anställda. Detta skulle möjliggöras genom att allt färre andel 

personal skulle ha mera talanger och kunskaper. (Kantanen 1996, s. 3) 

Enligt studier har personalutveckling ansetts öka kvaliteten av rekrytering, förbättra de 

anställdas motivation samt deras val att stanna i organisationen och att inte byta 

arbetsgivare. Ytterligare har personalutvecklingen påståtts bidra till att de anställda blir 

mer medvetna om sina styrkor, svagheter och attityder samt om de verkligen är i ett 

arbete som är lämpligt för dem. Utgående från dessa forskningsresultat kan utvecklingen 

och utbildningen av personal ses som en investering för att förbättra hela 

affärsverksamheten. (Torrington, Hall, Taylor, Atkinson 2009, s. 128) 

Inom empirisk forskning har det framkommit motstridiga resultat då det gäller 

personalutvecklings- och utbildningsmetoder, dvs. hur dessa anses fungera från 

organisationens synvinkel. Olika slags personalutvecklingsmetoder har inte alltid fört 

med sig önskade resultat, åtminstone enligt många amerikanska företag där det årligen 

används hundratals miljoner dollar för personalutveckling och -utbildning. (Gubbins, 

Garavan, Hogan, Woodlock 2006, s. 174) 

Det har forskats i vilka orsaker som bidrar till att personalutveckling misslyckats i 

organisationer. Man har koncentrerat sig ännu mer på kontextuella faktorer, t.ex. till de 
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metoder som tillämpas i utbildningsevenemang samt kunskaper av personalutbildare - 

men begreppet organisationskultur har ignorerats helt. (Bunch 2007, s.  146 & 156) 

Organisationella faktorer relaterade till den omgivning där personalutvecklingen sker 

har en stor påverkan på resultaten från olika implikationer av personalutveckling, såsom 

exempelvis mentoring eller klassrumsbaserade, formella utbildningssituationer. Det 

behövs stöd från organisationen även om andra faktorer så som effektivt ledarskap och 

bra planering skulle bidra till effektiv personalutveckling. (Eisenberger, Fasolo, & Davis-

Lamastro 1990, hänvisat i Bunch 2007, s. 146). 

Även om organisationskulturens påverkan på personalutvecklingsimplikationer som 

område inte har forskats så mycket, har den påståtts vara en av de starkaste och 

stabilaste krafter som styr organisationen (Schein 1996, s. 231). Bland annat 

subkulturernas påverkan på den dominerande organisationskulturen i organisationen, 

kulturförbundna föreställningar och antaganden om olika yrken är viktiga att förstå för 

att kunna utveckla personalutveckling i organisationen (Bunch 2007, s. 156). 

P.g.a. bristen på existerande forskning om organisationskulturens påverkan på 

personalutbildning och -utveckling (Palthe & Kossek 2003, hänvisat i Bunch 2007, s. 

146) finns det motiv att granska detta närmare. Dessutom nämner Tracey, Tannenbaum 

och Kavanaugh (1995, s. 250) som implikationer till fortsatt forskning behovet att forska 

speciellt i varför personalutveckling eller -utbildning fungerar såsom det borde fungera 

- dvs. varför lyckas vissa personalutvecklingsimplikationer och vissa inte. 

Den föregående forskningen har kommit fram till olika resultat gällande 

personalutveckling i organisationen. Bland annat olika slags teorier om 

organisationskulturer som bidrar till implementeringen av personalutveckling (se t.ex. 

Marsick & Watkins 2003; Tracey et al. 1995; Clarke 2004) värderingar (se t. Ex. Hogan 

& Coote 2014) samt subkulturernas påverkan (se t. ex. Bunch 2007) har påståtts påverka 

personalutvecklingen på både ett positivt och negativt sätt. Ändå är denna information 

bristfällig - det är ännu oklart varför denna påverkan finns och vad den består av samt 

vilka andra faktorer kan ha haft en påverkan på detta. Genom att granska 

företagsomvärlden där vi arbetar i, dvs. kulturen som styr individernas beteende i 

organisationen, förstår vi bättre vilka alla faktorer kan påverka personalutvecklingens 

misslyckande eller lyckande. Det är således viktigt att förutsättningarna, dvs. basen för 

personalutveckling skall bidra till att personalen lär sig och är nöjd med utbildningen. 

Även om den utbildning som är välplanerad och genomtänkt, skall inte alltid bidra till 
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nöjd personal och bra resultat om omvärlden inte ger bra förutsättningar för detta. 

(Eisenberger, Fasolo, & Davis-Lamastro 1990, hänvisat i Bunch 2007, s. 146) 

Millennialer, dvs. individer födda mellan 1979-1994 har deltagit eller börjat delta på 

arbetsmarknaden mellan åren 2000-2010. Dessa individer enligt definionen av 

Chaudbury & Ghosh (2012) har olika preferenser och värderingar gällande arbetslivet. 

Enligt Chaudbury & Ghosh (2012) strävar millennialer efter kontinuerliga 

utvecklingsmöjligheter, genuina och nära relationer mellan chefer och kollegor, lek och 

fantasi på arbetet vilka är ärenden som de äldre generationerna inte värderar så högt. 

Millennialernas särskilda egenskaper, som det nämnades ovanför, sätter märkbara krav 

för organisationskulturen och personalutvecklingen och kan således anses ha en 

påverkan på personalutvecklingskultur. 

För att svara på de ovannämnda brister i föregående forskning skall detta arbete granska 

organisationskulturen genom utgå från dess beståndsdelar. Det skall således behandlas  

värderingar, antaganden och artefakter som definierades av Schein (1984). Dessutom 

granskas det organisationskulturer som  har visats bidra till personalutveckling samt de 

organisationella subkulturernas påverkan på personalutveckling. För att kunna förstå 

bättre en modern organisationskultur, skall det läggas märke till millennialer och nya 

trender i organisationskulturer. 

Då den största delen av den existerande forskningen gällande organisationskulturens 

påverkan på personalutveckling har gjorts med hjälp av kvantitativa enkäter, är det ännu 

mer motiverat att forska på ett kvalitativt sätt genom att intervjua individer om deras 

tolkningar gällande de orsaker som står bakom organisationskulturens påverkan på 

personalutvecklingsimplikationer. Genom intervjuer, dvs. genom individernas egna 

tolkningar kan man få djupare information om varför organisationskulturen anses ha en 

viss påverkan på personalutveckling. På basen av intervjusvaren kan det dras slutsatser 

som hjälper till att bygga upp konceptet personalutvecklingskultur, åtminstone i ett 

startup-kontext där företagets affärsmodell bygger på personalutveckling och en särskild 

samt modern organisationskultur.   

  

1.2 Syfte 

 Syftet med denna avhandling är att utreda vad personalutvecklingskultur är och 

beskriva hur samt varför en sådan kultur har en påverkan på personalutvecklingspraxis 
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samt resultat av personalutveckling i organisationen. Forskningen skall utföras i ett 

finskt startupföretag och basera sig på den existerande forskningen om ämnet. I 

allmänhet har organisationskulturens påverkan på personalutveckling inte forskats så 

mycket och ännu mindre i start-up företag. Resultaten av tidigare forskning tyder på att 

organisationskulturen har en stark påverkan på personalutveckling, åtminstone i vissa 

processer inom personalutveckling.  

De alltmer populära, informella personalutbildningsmetodernas påverkan eller 

betydelse för personalutveckling, såsom mentoring (Watkins & Marsick 1997, Gray 2001, 

hänvisat i Clarke 2004) skall forskas närmare. Dessutom skall det läggas märke på de för 

millennialer typiska egenskaper hos mentorer och adepter, då mentorer och adepter har 

en väldigt liten åldersskillnad i case-företaget och dessa båda hör till millennialer enligt 

Chaudburys och Ghoshs (2012) definition om begreppet. Då millennialer, som det 

tidigare konstaterades, har börjat dominera arbetsmarknaden och deras betydelse i 

arbetslivet skall öka i framtiden då antalet millennialer i arbetslivet ökar, är det 

motiverat att ta reda på vilket sätt de för millennialerna typiska attityder och värderingar 

påverkar organisationskulturen och personalutveckling och därmed 

personalutvecklingskulturen. Forskningsfrågorna i denna avhandling är följande: 

1.     Varför, på vilket sätt eller med vilka förutsättningar påverkar organisationskulturens 

värderingar, normer, beteendemodeller och omedvetna antaganden implementeringen 

av personalutveckling på Minjon Oy? 

2.     Varför, på vilket sätt eller med vilka förutsättningar påverkar lärande organisationer 

och vissa andra typer av organisationskulturer som påståtts bidra till personalutveckling 

implementeringen av personalutveckling på Minjon Oy? 

3.     Varför, på vilket sätt eller med vilka förutsättningar påverkar organisationskulturen 

på personalexperternas jobb, dvs. planeringen och utförandet av personalutveckling på 

Minjon Oy? 

Resultaten av intervjuerna skall jämföras med teorin i litteraturgenomgången samt 

försökas utreda varför organisationskulturen har en viss påverkan på 

personalutveckling.   

1.3 Avgränsningar 

Denna avhandling strävar inte efter att granska “personal-organization fit”, dvs. hur 

individens och organisationens egenskaper påverkar relationen mellan 
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organisationskulturen och personalutvecklingen. För ett pro gradu -arbete skulle det bli 

ett för brett ämne. För samma orsak tar man inte heller hänsyn till hur den nationella 

kulturen påverkar resultaten. Således är syftet med detta arbete att göra mycket 

generella observationer om ämnet som inte kan generaliseras i vilka nationella kulturer 

eller individer som helst. I vissa ledarstilar, som t.ex. s.k. “laissez-faire”-ledarskap skall 

det inte tas hänsyn till då man granskar organisationskulturens påverkan på 

personalutveckling. Detta beror på att ledarstilar inte direkt hör till den definition av 

organisationskultur som det används i denna avhandling även om de i andra definitioner 

påstås höra till denna (se t.ex. Jermier, Slocum, Fry, Gaines 1991). Arbetet skulle även 

då bli för brett om man tog många slags definitioner med. 

En avgränsning till kommer från den valda forskningsmetoden, dvs. av den kvalitativa 

forskningsmetoden. Då är resultaten inte generaliserbara i andra kontext. (Bryman & 

Bell, 2011) Som det angivits tidigare är syftet att hitta ny information om varför 

organisationskulturen verkar ha en viss påverkan på personalutveckling enligt 

individernas egna tolkningar. Denna slags information är således begrundad att hitta 

genom intervjuer. 

Dessutom är begreppet personalutveckling ganska svårt att definiera - som Hamling & 

Stewart (2011) påstår, finns det många olika slags definitioner av begreppet, speciellt 

gällande dess innehåll. Begreppet organisationskultur är nästan lika brett och svårt att 

definiera som personalutveckling. Information om dessa båda begrepp följer senare i 

detta arbete. P.g.a. att de två mest relevanta begreppen är svåra att tolka och formulera 

är resultaten i detta arbete på det viset bristfälliga och igen icke-generaliserbara i andra 

kontext. Ändå är båda begreppen mycket relevanta och viktiga i dagens värld. Man har 

också forskat relationen mellan dessa mycket lite. Det enda sättet att kunna forska i dessa 

är att göra vissa avgränsningar gällande begreppen. För att kunna få bättre 

generaliserbara och noggranna svar behövs mera forskning i en bredare kontext samt i 

form av ett bredare arbete än en pro gradu -avhandling. 

Det skall inte heller tas hänsyn till hur bra organisationsmedlemmarna integrerar sig i 

eller identifierar sig med den organisationella kulturen på Minjon Oy. Annars skulle 

avhandlingen bli alltför brett - det skall således inte göras skillnader mellan de grader 

hur bra personalen har anammat organisationens värderingar och normer osv. Det 

måste medges att adopteringsgraden av den organisationella kulturen hos en anställd 

påverkar visserligen mycket i vilken mån den organisationella kulturen styr 

personalutvecklingsprocesserna. I detta arbete utgår man ändå från att 
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adopteringsgraden av organisationskulturen är detsamma med alla anställda, dvs. att 

det inte finns skillnader mellan organisationsmedlemmarna i detta ärende. 

1.4 Definitioner 

Begreppet personalutveckling (finsk. henkilöstön kehitys, eng. human resource 

development) definieras enligt Mc Lagan & Suhadolnik (1989, s. 52), Swanson & Holton 

(2009) och Alagaraja (2012, s. 119) som “ett integrerat utförningssystem av utbildning 

och utveckling (eng. training and development), karriärutveckling (eng. career 

development) samt organisationsutveckling (eng. organisation development) för att öka 

effektiviteten både på en individuell och på en organisationell nivå” (egen översättning). 

Utbildning och utveckling anses vara “ett hjälpmedel för individerna att identifiera och 

utvärdera sina väsentligaste kompetenser som bidrar till deras prestation i framtida eller 

nuvarande arbeten.  Planerad inlärning skall hjälpa dem med att nå de väsentligaste 

kompetenserna” (egen översättning) Karriärutveckling definieras som “ett system som 

strävar efter att alla individer skulle ha likadana möjligheter för karriärplanering. 

Karriärplaneringen skulle hjälpa till att nå både de individuella och organisationella 

syftena” (egen översättning). Organisationsutveckling definieras bland annat som “ett 

tillvägagångssätt att uppehålla goda relationer mellan organisationsmedlemmarna, 

inom och mellan olika avdelningar i organisationen. Den fungerar även som ett 

hjälpmedel för att hantera organisationell förändring.” (McLagan 1989, s. 52, egen 

översättning) 

En annan definition för begreppet personalutveckling (eng. employee development) ges 

av Jacobs & Washington (2003, s.344, egen översättning) och den innebär “ett utbud av 

planerade program som gäller inom en viss tidsram med avsikt att garantera tillräckligt 

goda kompetenser för alla individer. Dessa kompetenser behöver individerna för att 

kunna få tillgång till deras fulla potential. De program som planeras för detta ändamål 

skall göras enligt organisationens behov. Alla individer i organisationen skall delta i 

dessa program och lära sig att använda deras fulla potential, inklusive överordnade och 

underordnade chefer.” Enligt Noe (2008, citerad i Park & Jacobs 2011, s. 438, egen 

översättning) hänvisar begreppet “employee development” till “ett koncept som syftar på 

att nå inlärningsmål inom karriärutvecklings- och talangledingsprocesser (eng. talent 

management). Dessutom behandlas omplacering av personalen i andra arbetsuppgifter 

(eng. job rotation), olika slags utbildningsprogram (eng. degree programs), speciella 

kurser (eng. specific courses) och mentorskap (eng. mentoring) hör till konceptet 
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personalutveckling” (egen översättning). I denna avhandling används den föregående 

definitionen för termen personalutveckling i stället för “employee development”. 

Personalutbildning eller utbildning (finsk. henkilöstökoulutus, eng. employee training) 

ingår i det bredare begreppet personalutveckling enligt Kantanen (1996). 

Personalutbildning eller utbildning definieras som “ett tillvägagångssätt som strävar 

efter att utveckla individernas kunskaper, förmågor samt deras förhållningssätt genom 

undervisningssituationer med mycket klara ändamål och ramar” (egen översättning, 

Hirsjärvi 1983, s. 57, citerad i Kantanen 1996, s. 13). I detta arbete används denna 

definition för termerna “personalutbildning” eller “utbildning” i stället för “employee 

training” eller “training.” Här måste det ändå tas i beaktande att det oftast inte är klart 

om det i studierna som använts i detta arbete bara är frågan om målmedveten 

undervisning, dvs. personalutbildning eller ett bredare koncept, dvs. personalutveckling. 

Detta beror på – som det tidigare konstaterats – bristen på klara, allmänt accepterade 

regler för dessa definitioner. 

Inlärning eller utbildning på jobbet (eng. workplace learning eller workplace training, 

egen översättning) definieras som “informell inlärning på arbetsplatsen. Den informella 

inlärningen kan innebära t.ex. handledning, coaching och omplacering av personalen i 

andra arbetsuppgifter”. Dessa metoder för inlärning kallas också “on-the-job training” 

eller “on-the-job learning.” (Watkins & Marsick 1997, Gray 2001, citerad i Clarke 2004, 

s. 142, egna översättningar) I denna avhandling används begreppen “inlärning på jobbet” 

eller “utbildning på jobbet” i stället för “workplace learning” eller “workplace training.” 

Den informella inlärningen anses ske i “vardagliga situationer på arbetsplatsen” (Raelin 

1998, citerad i Clarke 2004, s. 142, egen översättning). Manuti, Pastore, Scardigno, 

Giancaspro och Morciano (2015, s. 5) hävdar att den informella inlärningen inte bara 

sker genom officiella, ändamålsenligt planerade utbildningsprogram utan också i sådana 

situationer som ursprungligen inte är avsedda för inlärning. Ett exempel på en sådan 

situation är lösandet av en vanlig arbetsuppgift då den anställda lär sig samtidigt 

nödvändiga kunskaper som krävs för att den skall lyckas med uppgiften.  

Den formella inlärningen eller utbildningen (eng. formal learning/training eller off-the-

job learning/training) definieras som en motsats för den informella inlärningen. Den 

formella inlärningen eller utbildningen anses innehålla kurser, seminarier och 

utbildningsprogram (Boud & Garrick 1999, Tjepkema, Stewart, Sambrook, Mulder, 

Hoerst och Scheerens 2002, citerad i Clarke 2004, s. 142). “ 
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Den formella inlärningen anses ske utanför själva arbetsmiljön (eng. off-the-job) och i 

sådana formella situationer som påminner om skolundervisning och som sker i ett 

klassrum (Marsick & Watkins 1990 & 2001, hänvisning i Manuti, Pastore, Scardigno, 

Giancaspro och Morciano 2015, s. 4). I detta arbete ersätts termerna inlärning utanför 

jobbet och utbildning utanför jobbet med de engelska begreppen “off-the-job learning” 

och “off-the-job-training.” 

Som det tidigare konstaterats i detta arbete, finns det flera olika definitioner för 

organisationskultur. Som Denison (1990), Drennan (1992), Trice & Beyer (1992), Martin 

(1992), Brown (1995), Sackmann (2002), Lukášová & Nový et al. (2004), citerad i 

Lukášová, Franková och Surynec (2006 s. 350) hävdar, är många forskare eniga om att 

organisationskulturen åtminstone består av “grundläggande antaganden, värderingar, 

attityder och normer av beteenden. Dessa antaganden, värderingar, attityder och normer 

av beteenden är synliga i organisationsmedlemmarnas observationer, tankar, emotioner 

och beteenden. Dessutom är dessa med i immateriella och materiella artefakter” (egen 

översättning). 

1.5 Avhandlingens struktur 

Denna avhandling består av sex kapitel. Det första kapitlet innehåller en introduktion till 

problemområdet samt beskrivning av syfte, avgränsningar och definitioner av de mest 

centrala begreppen. Det andra kapitlet består av den teoretiska referensramen som 

behandlar först organisationskulturens allmänna beståndsdelar såsom värderingarnas, 

normernas samt beteendemodellernas påverkan på personalutveckling. Därefter 

granskas olika slags organisationskulturer som påståtts bidra till personalutveckling och 

lärandet på ett allmänt sätt. Slutligen behandlas de organisationella subkulturernas 

påverkan på personalutveckling. 

Efter referensramen presenteras metodiken i avhandlingen. I metodikdelen ingår den 

valda forskningsfilosofin, forskningsstrategin samt datainsamlings- och analysmetoden. 

I slutet av metodikdelen diskuteras både forskningsetiken och hur tillförlitlig 

avhandlingen anses vara. I det fjärde kapitlet diskuteras de mest centrala resultaten som 

man har fått genom den empiriska forskningen samt analyseras dessa resultat utgående 

från referensramens teorier. Det avslutande, dvs. sjätte kapitlet granskar 

forskningsresultatens relation till tidigare forskning. I samma kapitel tas därefter upp 

avgränsningar eller svagheter samt bidrag i avhandlingen och ges förslag till fortsatt 

forskning. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

 

2.1    Organisationskultur 

2.1.1   Normer, värderingar och omedvetna antaganden 

Organisationskultur är viktigt bade för arbetsgivaren och organisationen. Plakhotnic & 

Rocco (2011, s. 76) som hänvisar till DeSimone, Werner & Harris (2002), O’Reilly (1989, 

s. 10-16) påstår att organisationskulturen skapar en s.k. gemensam referensram som 

bidrar till att anställda bättre kan tolka allt som händer i organisationen, förstå vad deras 

underordnade och chefer förväntar sig av dem, veta hur de skall gå tillväga i nya 

situationer och hitta lösningar till konflikter. Allt detta leder till att anställda blir bättre 

på att använda sina kunskaper och kompetenser. Då de anställdas prestationsnivå i 

arbetet stiger, gynnar detta hela organisationen. (Kotter & Heskett 1992, hänvisat i 

Plakhotnik & Rocco 2011, s. 76) 

Organisationskulturen ses bestå av följande tre koncept: artefakter, värderingar och 

underliggande antaganden. Dessa klargöras i Figur 1 nedanför. Artefakter är det som 

människor först observerar i organisationskulturen, bl.a. allt som är synligt och som 

samtidigt kommunicerar meningar åt individen om organisationskulturen. Med 

värderingar menas värden, principer och mål som organisationen har. Omedvetna 

antaganden innebär sådana föreställningar som man tar för givna och som man således 

inte heller är medveten om. Värderingarna har utvecklat sig från omedvetna antaganden. 

Då individerna i organisationen har börjat ta vissa värderingar i organisationen som 

givna, har dessa med tiden blivit antaganden som man inte är medveten om då dessa 

redan har blivit självklara. (Schein 1984, s. 3-4)  
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Figur 1 Organisationskulturens beståndsdelar enligt Schein (1985), hänvisat i van Breda-
Verduijn & Heijboer (2016)       

       

Det förutsätts ändå att de önskade värderingarna och normerna i organisationskulturen 

skall vara mycket synliga i organisationen för att personalen kan observera, tolka och 

adoptera dessa. En undersökning av Hogan & Coote (2014) gjordes för att testa Scheins 

(1992, s. 26) modell, dvs. om Scheins modell i verkligheten fungerar så som Schein 

(1985) påstod att den fungerar.  Schein (1985) framhävde med hjälp av denna modell att 

värderingarna leder till normer, som i sin tur kan leda till olika beteendemodeller eller 

artefakter. 

 Antaganden 

Värderingar 

Artefakter och symboler 
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Hogan & Coote (2014, s. 1618) kom fram i sin studie att de önskade värderingarna, 

normerna och beteendena inom organisationskulturen inte skulle förmedlas 

framgångsrikt till anställda om dessa värden och normer inte syntes i organisationens 

artefakter, dvs. i organisationens historia, fysiska väsende, ritualer och språk. I Scheins 

modell av organisationskultur (1992, s. 25) definierades dessa ovanstående typer av 

artefakter som de mest synliga delarna i organisationskulturen. Ett exempel på 

artefakternas betydelse enligt Hogan & Coote (2014, s. 1619) är att om en organisation 

vill se mer innovativt beteende hos sina anställda, måste den också erbjuda sådana 

arbetsförhållanden där de anställda fritt kan dela med sig av sina idéer med varandra 

och utveckla själv nya tillvägagångssätt. Hogan & Coote (2014, s. 1618) som hänvisar till 

Barnes, Jackson, Hutt och Kumar (2006) ; Beyer och Trice (1987),  konstaterar att 

ritualer fungerar som ett viktigt och betydande sätt att förmedla de önskade 

värderingarna, normerna och beteendena åt de anställda genom att repetera vissa 

beteendemodeller i organisationen. Som exempel på dessa beteendemodeller är 

återkommande ceremonier där de anställda belönas för önskade prestationer eller 

beteenden. Med andra ord skickar dessa ritualer signaler åt de anställda om allmänt 

godkända beteendemodeller, värderingar och normer i organisationen. (Hogan & Coote 

2014, s. 1618) 

Rousseau (1990, hänvisat i Bunch 2007, s. 148) har utvecklat en liknande modell om 

organisationskulturens beståndsdelar som Schein (1992, s. 26). En del i modellen är 

“observerbara aktiviteter” som beslutsfattande eller kommunikation, (eng. “patterns of 

behaviour”) som förmedlar och baserar sig på värderingar och underliggande 

antaganden. Begreppet “observerbara aktiviteter” liknar mycket begreppet “artefakter” i 

Scheins (1984, s. 3-4) modell av organisationskulturens beståndsdelar.  

Värderingen av personalutveckling i organisationen kan förmedlas åt nya anställda med 

hjälp av observerbara aktiviteter. Santos & Stuart (2003) påstår att om 

karriärutvecklingsprocesser leder till högre lön, kommunicerar detta åt de anställda att 

det lönar sig att delta i karriärutvecklingsevenemang då de representerar uppskattad 

organisationell verksamhet och leder även till finansiell belöning. Enligt Santos & Stuart 

(2003) har personalen då en större motivation att delta i karriärutvecklingsevenemang 

då dessa vet att personalutveckling som organisationell verksamhet uppskattas och det 

lönar sig även finasiellt att delta på en sådan aktivitet. Man kan även dra en slutsats att 

om flera personer deltar oftare på personalutvecklingsevenemang, får man mera resultat 
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av personalutvecklingsprocesser och att delta på sådana evenemang börjar småningom 

bli en norm i organisationen. 

Värderingen av utbildning byggs upp i de anställdas föreställningar genom att dessa 

observerar även språkliga ledtrådar som förekommer i organisationskulturen (Cromwell 

& Kolb 2004, Franklin & Pagan 2006, hänvisat i Bunch 2007, s. 148). Exempelvis kan 

individen uppleva personalutbildningsevenemangen i organisationen som onödiga och 

därmed även värdelösa om det kommuniceras att det inte är obligatoriskt att delta i dessa 

evenemang (Baldwin & Magjuka 1991, s. 33-34). Som motsats till detta kan frivilligheten 

att delta på ett utbildningsevenemang ändå upplevas som positivt och även öka de 

anställdas motivation att tillämpa sina inlärda kunskaper i praktiken. Detta, enligt 

Huczynski & Lewis (1980, s. 239) ansågs bero på att många anställda hade själv bestämt 

sig för att delta på detta utbildningsevenemang. Att själv kunna fatta beslut om 

deltagandet har därigenom även lett till att de anställdas motivation att tillämpa sina 

inlärda kunskaper i praktiken var hög (Huczynski & Lewis 1980, s. 227). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att värderingar hör till både Rousseaus (1990) 

och Scheins (1992, s.26) modell om organisationskulturens beståndsdelar. Som det 

tidigare konstaterats så påverkar värderingar som finns i organisationen även 

organisationsmedlemmarnas åsikter om olika slags processer i organisationen. Till dessa 

processer hör också HRM och personalutveckling. Hur värdefull eller värdelös 

personalutvecklingen anses vara definieras enligt organisationens värderingar. (Ferris, 

Hall, Royle & Martocchio 1998, s. 244)  

Språkliga ledtrådar hjälper organisationskulturer att skapa gemensamma förståelser och 

antaganden bland organisationsmedlemmarna. Med tiden bildar dessa antaganden och 

förståelser en gemensam bild av världen bland organisationsmedlemmarna som dessa 

även börjar anse som självklar.  Det krävs ändå att organisationsmedlemmarna har 

mycket starka relationer med varandra för att nå denna gemensamma bild. (Wilkins & 

Ouchi 1983, s. 469 & 475) Processen för utomstående eller nya medlemmar att integrera 

sig i organisationskulturen är långsam och förutsätter ett försiktigt och strategiskt 

närmande. Informationen samlas från ett intensivt samspel med de mer långvariga 

organisationsmedlemmarna. På detta sätt är det möjligt att uppnå en tillräcklig social 

förståelse av organisationskulturen. Språket som används i organisationen ger 

individerna information exempelvis gällande det som organisationen intresserar sig för 

och vilka organisationella mål det finns i organisationen. Denna slags information 

utformar kognitiva strukturer i individernas psyke. (Wilkins & Ouchi 1983, s. 469 & 475, 
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även Srivastava & Goldberg 2017, s. 59) Den slutsats som kan dras från detta är att olika 

slags ordval och språk förmedlar information om organisationens mål och värderingar. 

Dessa behövs vid individens integrering i organisationskulturen. 

Organisationsmedlemmarnas föreställningar ger upphov för medlemmarnas handlingar 

(eng. “behavioural norms”, Rousseau 1990, hänvisat i Bunch 2007). Enligt Church & 

Waclawski (2001, s. 70) har dessa föreställningar formats genom individernas 

erfarenheter. Det är även möjligt att via evenemang lära sig att personalutbildningen är 

ingenting värd i jämförelse med andra organisationella aktiviteter (Bunch 2007, s. 148, 

hänvisning till Bloor & Dawson 1994). 

Den sista delen i Rousseaus (1990) modell är omedvetna antaganden (eng. 

“subconscious assumptions”). Dessa anses vara de svåraste delarna i 

organisationskulturen att observera och tolka mest p.g.a. att man oftast inte är medveten 

om dessa. Omedvetna antaganden ger basen även för andra delar i 

organisationskulturen: för värderingar, normer, artefakter och beteenden. (Bunch 2007, 

s. 149) Enligt Schein (1984), hänvisat i Bunch (2007), förblir värderingar bara 

värderingar tills man har kunnat visa deras värde. Då man har kunnat visa deras värde i 

många olika slags situationer, blir dessa omedvetna antaganden. Detta betyder att 

värderingarna blir mycket självklara. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

omedvetna antaganden anses vara, som det redan tidigare konstaterats, basen av andra 

beståndsmodeller i organisationskulturen. Omedvetna antaganden anses även fungera 

som en faktor som definierar strukturen av kognitiva kategorier samt vad dessa 

innehåller. Denna struktur, byggd av omedvetna antaganden används i individens psyke 

för att klassificera information. Individen kan även förvara och återkalla informationen 

från den kognitiva strukturen vid behov. (Bunch 2007) 

Eftersom omedvetna antaganden klassificerar information som individen observerar, 

kan en del av informationen ignoreras helt. Detta beror på att om den nya observerade 

informationen inte passar ihop med de djupaste värderingarna i individens minne, 

förbigås den nya informationen ofta automatiskt för att kunna bevara de nuvarande 

kognitiva strukturerna. P.g.a. detta bortförklaras ofta även värdet eller effektiviteten på 

utbildningen, om de nuvarande kognitiva strukturerna innehåller den omedvetna 

antaganden att utbildningen är en ineffektiv och värdelös aktivitet. (James, James & 

Ashe 1990, hänvisat i Bunch 2007, s. 149) Hatch (1993, s. 675 & 681) påstår samma sak, 

dvs. att antaganden fungerar som grund för varför t.ex. en ökning i prestationen inte 

nödvändigtvis anses föranledas av personalutbildningen. Antaganden används av 



 

 

15 

individerna för att hitta samband mellan orsak och verkan, och i detta fall för att hitta en 

grund för framgångsrika händelser eller misslyckanden. (Hatch 1993, s. 675 & 681). 

Bunch (2007, s. 149) lyfter fram samma sak, dvs. att om organisationen värderar 

medelmåttighet i stället för kreativitet, kommer en utbildningskurs som är ämnat åt att 

öka anställdas kreativitet inte lyckas. Detta beror då på att anställda har den omedvetna 

antaganden att kreativitet inte är värdefullt. 

Man har forskat att vissa värderingar, mänskliga aktiviteter eller egenskaper relaterade 

till dessa inom organisationskulturen har en positiv påverkan på personalutbildning. De 

värderingar som ansetts ha en positiv påverkan på de anställdas inlärning och utförandet 

av personalutbildning i organisationen är enligt Hassan (2007, s. 444) förtroende, 

samarbete, kreativitet, kvalitet, förmågan att delegera ärenden samt att bli 

människovärdigt behandlad (eng. “humane treatment”). 

2.1.2    Informella vs. formella inlärningsmetoder 

2.1.2.1 Grunder för implementering av informella inlärningsmetoder i stället för 
formella inlärningsmetoder 

Som det konstaterades i det föregående kapitlet, leder värderingar till olika slags 

beteendemodeller i organisationerna (Rousseau 1990, hänvisat i Bunch 2007, s. 148). 

Nya värderingar i organisationskulturen har påståtts definiera vilka inlärningsmetoder 

som värderas och tillämpas, dvs. leder till beteendemodeller i organisationerna. Dessa 

nya värderingar är uppskattning för informella inlärningsmetoder då man har fått mera 

information om brister i formella inlärningsmetoder. Man har börjat värdera högre de 

informella inlärningsmetoderna utöver formella inlärningsmetoder då den informella 

inlärningen kan ske utan mycket formell planering på förhand, som i sin tur är en 

kännetecknande element i de formella inlärningsmetoderna. (Boud & Garrick 1999, s. 

65, Raelin 2000) Handledning och utbildning vid sidan av själva arbetet är exempel på 

informella inlärningsmetoder (Clarke 2004 s. 142 som hänvisar till Jones & Hendry 

1992, Coeffield 2000).  

Det som är kännetecknande för informella inlärningsmetoder är att inlärningen samt 

utbildningen sker i informella situationer vid sidan om själva arbetet och inte på ett 

formellt sätt i ett klassrum. Således kan den största delen av inlärningen hos anställda 

på arbetet anses vara informellt p.g.a. att inlärning sker även okontrollerbart vid 

utförandet av vanliga arbetsuppgifter.  (Raelin 1998, s. 280) På det viset är den 

informella inlärningen en mycket effektivare inlärningssätt, från en finansiell synvinkel 
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och även från anställdas synvinkel då en stor del av den tiden som anställdan använder 

för arbetet eller i arbetsgemenskapen innehåller automatiskt informell inlärning. 

Eftersom att man börjat inse hur viktig den informella inlärningen är samt en hur stor 

del av inlärningen den är, satsar man numera ännu mer på att bjuda på möjligheter för 

informell inlärning på arbetsplatserna (Raper, Ashton, Felstead, Storey 1997, s. 19). 

Viktigheten av den informella inlärningen baserar sig på att det är lättare för anställda 

att tillämpa sina inlärda kunskaper i praktiken då inlärningen sker informellt genom 

anställdas s.k. “försök och misstag.” Detta betyder således att inlärningskontexten spelar 

en roll. Dessutom upplever anställda som lär sig på ett informellt sätt att det som dessa 

lär sig är viktigt. På formella, t. ex. klassrumsbaserade inlärningstillfällen kan anställda 

inte kontrollera vad som dessa vill lära sig då inlärningsmetoder och –målen är 

definierade på förhand och därför kan sådana formella inlärningsmetoder sakna 

betydelse i anställdas ögon. (Raelin 2000, 1998) 

Det finns en annan väsentlig grund för att man värderar de informella 

inlärningsmetoderna högre än de formella. I informell inlärning är det även möjligt för 

de anställda att lära sig både implicit och fokal kunskap (eng. “tacit-” och “explicit 

knowledge”) (Brookfield 1992). Enligt Nonaka (1994) anses den implicita kunskapen 

bestå av meddelanden som organisationen har kommunicerat på ett formellt sätt åt dess 

medlemmar. Implicit kunskap anses innebära kunskap som är svårare att definiera och 

beskriva med ord. Implicit kunskap påstås således uppkomma genom interaktioner i 

organisationens sociala och kulturella sammanhang där den är djupt integrerad i.  

Ändå finns det även baksidor i informella inlärningsmetoderna. På grund av att det är 

mycket svårt att kontrollera denna slags inlärning som inte kan planeras eller 

konstrueras i förväg, är det även svårt att mäta den nyttan eller ens definiera resultat 

som fås av den. (Clarke 2004, s. 143) Dessutom kan anställdan dra felaktiga slutsatser 

baserade på hens egna, ibland snedvridna (eng. biased), objektiva tolkningar som görs 

genom empiriska observationer (Feldman 1986). Utgående från det som tidigare 

konstaterades kan man dra den slutsatsen att värderingar för vissa inlärningsmetoder, i 

detta fall för informella inlärningsmetoder kan leda till felaktiga, icke-önskade 

inlärningsmål. 

Det finns en annan väsentlig grund för att man värderar de informella 

inlärningsmetoderna högre än de formella. I informell inlärning är det även möjligt för 

de anställda att lära sig både implicit och fokal kunskap (eng. “tacit-” och “explicit 

knowledge”) (Brookfield 1992). Enligt Nonaka (1994) anses den fokala kunskapen bestå 
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av meddelanden som organisationen har kommunicerat på ett formellt sätt åt dess 

medlemmar. Implicit kunskap anses innebära kunskap som är svårare att definiera och 

beskriva med ord. Implicit kunskap påstås således uppkomma genom interaktioner i 

organisationens sociala och kulturella sammanhang där den är djupt integrerad i. För att 

organisationen skulle kunna utnyttja all information som finns tillgängligt är det lönsamt 

för företagen att utnyttja och försöka stöda informell inlärning på arbetet. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att om organisationen värderar fördelningen 

av information, leder detta till att man försöker stöda de informella inlärningsmetoderna 

i organisationen. Som det tidigare konstaterades, kan detta ändå ha även negativa 

intryck i inlärningsmålen genom snedvridningar i individens subjektiva tolkningar 

(Feldman 1986) och brist på kontroll i planeringen och i inlärningsresultat (Clarke 2004, 

s. 143). 

2.1.2.2 Mentoring som informell personalutbildningsmetod 

Mentoring, såsom andra personalutbildningsmetoder (se t. ex. Hamling & Stewart 2011) 

är en informell personalutvecklings- eller inlärningsmetod som saknar klara gränser och 

definitioner (Egege & Kutieleh 2015). Enligt Buck (2017) innebär sk. mentoring 

pågående, informell och fri interaktion mellan två personer varav den andra försöker på 

ett genuint sätt hjälpa den andra med olika slags problem som kan vara både yrkes- eller 

privatlivsrelaterade. För detta arbete är det viktigt att granska mentoring då det är en 

viktig informell inlärnings- eller personalutvecklingsmetod för millennialer. 

Millennialernas skall diskuteras i delkapitel ”2.1.3 Nya trender i organisationskulturen” 

av detta arbete p.g.a. millenialernas påverkan på de moderna organisationskulturer. 

Mentoring som en personalutbildningsmetod är viktigt för millennialer eftersom 

millennialer söker kontinuerligt möjligheter för att lära sig nytt och klättra på 

karriärstegen. Dessutom är det viktigt för millennialer att det finns sådana system och 

processer i organisationer som bidrar till deras karriärframgång och utveckling 

(Herschatter & Epstein 2010). Millennialer vill få tillräckligt mycket feedback från de 

mera erfarna organisationsmedlemmar för att minimera fel och försäkra en linear 

uppåtlutande utveckling i sin karriär (Chaudhury & Ghosh 2012 som hänvisar till Epstein 

& Howes 2008). Alla dessa ovannämnda egenskaper hos millenialer syftar till att 

millennialer värderar och deltar gärna i mentoring-aktiviteter. Som förutsättning för 

lyckade mentoring-aktiviteter är ändå, som det tidigare konstaterades i detta arbete, att 

organisationen värderar genuinitet och inte t. ex. formella relationer mellan anställda 

om mentoring relationerna skall vara genuina (Bunch 2007, s. 147). 
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Mentorrelationerna, dvs. relationerna mellan mentoren och adepten (dvs. den person 

som får hjälp av mentoren) är en kombination av en formell relation mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren och en informell, familjelik relation mellan 

familjemedlemmar. Mentorer fungerar ofta som en tredje part som hjälper med att lösa 

problemsituationer. Denna slags relation har ansetts påverka positivt adepternas 

prestation i arbetet. Mentoring anses numera vara en av de mest effektiva 

personalutvecklingsmetoderna. Detta beror på genuiniteten i relationen mellan 

mentoren och adepten i mentoringverksamhet samt terapiliknande socialt samröre, t.ex. 

möjligheten att berätta om problem åt en annan person. (Buck 2017) Eftersom 

millennialer strävar efter att ha nära och därmed även genuina relationer med sina 

kollegor och förmän (Herschatter & Epstein 2010) kan man tänka sig att mentoring som 

personalutvecklingsmetod, som även karakteriseras av nära och genuina relationer 

mellan mentoren och adepten lämpar sig bra för millennialer som i alla fall vill utveckla 

sig kontinuerligt. Således kan man även dra den slutsatsen att i organisationer där det 

finns mycket millennialer lönar det sig att tillämpa mentoring som 

personalutvecklingsmetod för att få bra inlärningsresultat och hålla dessa anställda 

nöjda. Enligt de forskningsresultat gällande värderingarnas påverkan på 

personalutveckling som diskuterades flera gånger t. ex. av Bunch (2007, s. 147) i detta 

arbete, är det en viktig förutsättning att organisationen värderar genuinitet för att 

mentorrelationerna skall även vara genuina och för att millennialer skall dra nytta av 

mentoring. 

Det är väsentligt att granska även påverkan av åldersskillnaden mellan mentoren och 

adeptern i mentoring-relationerna på de resultat som fås genom mentoring aktiviteter 

eftersom en skiljande eller definierande faktor för själva millennial-begreppet är åldern. 

En definition för millennialer är att människor som är födda mellan åren 1979-1994 

anses höra till millennialer (Smola & Sutton 2002). Denna skillnad i åldern för med sig 

vissa  annorlunda målsättningar, åsikter, värderingar osv. som de äldre generationerna 

inte har (Eddy, Schweitzer, Lyon 2010). Dessa skillnader skall diskuteras närmare i det 

följande kapitlet. Man kunde tänka sig att en mentor som hör till de äldre generationerna 

inte skulle ha liknande värderingar, målsättningar osv. som en adepter som hör till 

millenialer. Således skulle man kunna anta att sådana skillnader skulle kunna förorsaka 

konflikter eller problem i mentorrelationen. 

Enligt Finkelstein, Allen och Roton (2003) påverkar mentorernas och deras adepters 

åldersskillnad de resultat som mentorskapet medför. Mindre skillnader i åldern mellan 
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mentorn och adeptern skapar en större gemenskapskänsla och ofta även bättre förståelse 

för olika ärenden. Detta anses bero på att personer i liknande ålder brukar ha liknande 

mål och intressen, speciellt då mentoren och adeptern ofta arbetar inom liknande 

industrier eller med liknande arbetsuppgifter. Den sist nämnda aspekten beror på att 

mentoren skall kunna hjälpa och förstå adepterns arbete för att kunna ge råd åt honom 

eller henne. En negativ aspekt av en mindre åldersskillnad kan vara att mentorrelationen 

blir för informell, dvs. den börjar sakna klara mål för att utveckla adeptern. (Finkelstein 

et al. 2003) 

I många organisationer har man ansett att mentoring har haft en stor påverkan på de 

mentorerade anställda. Mentoring är populärt eftersom mentorerna ges mycket 

konkreta och individuella råd åt adepten. Konkretheten och individualiteten betyder att 

anställda får på ett konkret sätt hjälp med sina problem. Jämfört med icke-konkreta 

koncept om hur man kan få hjälp till vissa problem är mentoring ett mycket effektivare 

inlärningssätt. Med icke-konkreta koncept eller råd menas här t. ex. flummiga, oklara 

uppmaningar, adjektiver eller uppmuntringar som saknar kontext och är därför svåra för 

adepten att tillämpa i praktiken. Som motsats för detta, som det tidigare konstaterats, 

ger mentorerna i mentoring-aktiviteter ger konkreta, kontextbaserade råd åt adepten. 

(Dallos & Comley-Ross 2005) 

För att kunna diskutera mentoring som ett skilt ämne inom personalutveckling samt 

inom de informella inlärningssätten borde man definiera klara gränser för mentoring-

verksamheten. Enligt studien av Egege & Kutieleh (2015) kan mentorn inte vara vem 

som helst utan denna person måste ha vissa egenskaper såsom förmåga för empati, att 

lyssna, uppmärksamhet och en altruistisk vilja att hjälpa. Mentoring borde även alltid 

äga rum i liknande omständigheter, t.ex. under en bestämd tid så att båda parterna skulle 

förstå att det är frågan om mentoring och ha en liknande uppfattning om 

mentoringverksamheten (Egege & Kutieleh 2015). Det är viktigt att ha vissa gränser för 

mentoring-aktiviteter eftersom annars börjar begreppet förlora betydelse, om vilken som 

helst rådgivning mellan två personer kan definieras som mentoring. Betydelsen och 

effektiviteten av mentoring kan minskas då det är svårt att uppskatta några resultat 

enligt ett begrepp som saknar gemensamma, allmänt accepterade definitioner. (Egege & 

Kutieleh 2015) Man kan dra den slutsatsen att effektiv mentoring, som för med sig 

resultat som även är möjliga att utvärderas, förutsätter att det värderas mentoring i 

organisationskulturen. Att man värderar mentoring i organisationskulturen betyder 

således att man använder resurser för att bekanta sig med olika slags definitioner och 
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mentoring-program som finns på marknaden. Då mentoring värderas i 

organisationskulturen som en skild personalutvecklingsmetod som har klara gränser och 

som även för med sig vissa slags konsekvenser, får man klarare och mera pålitliga 

resultat av denna slags personalutvecklingsmetod.   

2.1.3 Trender i nutida organisationskulturer 

2.1.3.1 Millennialernas påverkan 

Numera försöker organisationerna vara så flexibla som möjligt p.g.a. den ständiga 

förändring som pågår i företagsvärlden: ha så lite hierarki som möjligt, spara i löne- och 

andra kostnader för personalen genom att hålla personalantalet - både chefer och 

anställda - så låg som möjligt. Den traditionella modellen där företagen försöker minska 

osäkerhet och undvika risktagande har börjat ersättas med nya, experimentella modeller 

som innehåller en mindre grad av hierarki och som har påståtts bidra till ökad 

innovativitet hos anställda genom att dessa har mer makt att påverka saker. (Walker 

1988) Dessa ovannämnda egenskaper i de moderna eller nutida organisationskulturer, 

dvs. en lägre grad av hierarki samt innovativa och experimentiella modeller attraherar 

även millennialer (Chaudhuri & Ghosh 2012, hänvisning till Junco & Maustrodicasa 

2007, Strauss & Howe 2006). 

Deltagandet av millennialer i affärsvärlden har fört med sig många nya trender för 

personalen såsom hög uppskattning av individualism, en önskan att trivas och må bra i 

arbetet, att kunna utvecklas och få understöd av kollegorna och förmännen (Chaudhuri 

& Ghosh 2012, hänvisning till Junco & Maustrodicasa 2007, Strauss & Howe 2006). En 

egenskap som kunde tolkas vara mycket betydande för millennialer är självsäkerhet eller 

självförtroende p.g.a. att millennialer enligt Chaudhuri & Ghosh (2012, hänvisning till 

Junco & Maustrodicasa 2007, Strauss & Howe 2006) har påståtts vara mycket villiga att 

utveckla sig i arbetet samt vara framgångsrika. Självförtroendet har dessutom visats vara 

en nödvändig egenskap för personer i den moderna, differentierade företagsvärlden som 

värderar individualism. Enligt samma studie har självförtroende minskat sådana 

stressande faktorer som finns i den moderna företagsvärlden. (Chaudhuri & Ghosh 2012, 

hänvisning till Erickson 2009) 

Millennialer påstås trivas i organisationer med låg hierarki för att de lätt kan få kontakt 

även med övre chefer och de föredrar organisationer med strukturer som stöder deras 

framgång i arbetet. (Hershatter & Epstein 2010). Millennialer tycker även om att arbeta 

i grupper eftersom de anser att den kollektiva intelligensen ökar i gruppen (Chaudhuri 
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& Ghosh 2012, hänvisning till Junco & Maustrodicasa 2007, Strauss & Howe 2006). 

Dessutom vill de ha goda och nära relationer med sina kollegor och förmän (Hershatter 

& Epstein 2010). Härifrån kan dras den slutsatsen att de moderna organisationskulturer 

skall satsa på goda och nära relationer mellan anställda och förmän, låg hierarki och 

grupparbete om anställda eller förmän hör till millennialer om man även vill lyckas med 

personalutveckling. Personalutveckling eller –utbildning skall då organiseras så att 

dessa krav som millennialer har satt för en arbetsomgivning för uppfylls. 

För att kunna attrahera unga människor och nya talanger, dvs. medlemmar av 

millenniegenerationen, behövs det vissa slags egenskaper i organisationens 

inlärningskultur. Dessa egenskaper eller beståndsdelar är lek, undersökningar eller 

efterfrågningar och fantasi. Millennialernas preferenser mot en ideal inlärningskultur i 

en organisation anses vara mycket annorlunda och mera moderna än de andra 

generationernas preferenser mot samma sak. Millennialer anses vara nödvändiga för att 

kunna hantera och skapa innovationer. (Brown & Thomas 2001, hänvisat i von Breda-

Verduijn och Heijboer 2016, s. 124)  

 

2.1.3.2 Den utsuddande gränsen mellan “Gemeinschaft” och “Gesellschaft” i 
moderna organisationskulturer 

 
Enligt Tönnies (1963, hänvisat i Sandstedt & Westin 2005, s. 135-136) finns det två 

modeller för människornas umgänge i grupper i samhället: “Gemeinschaft” som betyder 

familjelika relationer där människor agerar på basis av sin egen vilja och “Gesellschaft” 

där människornas agerande med andra människor baserar sig på formella kontakter 

man kan dra ekonomisk nytta av, t.ex. arbetsplatser. Som det tidigare konstaterats går 

trenden från en formell, hierarkisk organisationskultur till en informell kultur (Walker 

1988) eftersom den har påståtts vara effektivare och höja anställdas välmående och 

attityder mot arbetet (Grundberg & Yates Moore 2015). En mindre hierarkisk 

organisationskultur har visats höja de anställdas känsla av att känna sig viktiga, 

respekterade och att ha mera ansvar. Dessutom har denna slags kultur påståtts höja de 

anställdas upplevelse att ha en möjlighet att påverka saker mera samt att bli hörd och 

frågat om åsikt när det gäller viktiga beslut. (Grundberg & Yates Moore 2015) 

Även relationer mellan människor går ihop med trenden informell organisationskultur. 

I dagens företagsvärld har man börjat skifta fokusen till människornas verkliga trivsel på 

arbetsplatsen och på de relationer som finns mellan organisationsmedlemmar. Att 
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fokusera på sådana ärenden liknar Tönnies (1963, hänvisat i Sandstedt & Westin 2005, 

s. 135-136) modell om Gemeinschaft i stället för Gesellschaft, dvs. att människornas 

relationer och umgänge med varandra skulle basera sig på deras egen vilja i stället för 

den finansiella belöning som man skulle få av att agera med dessa. Denna slags 

förändring skulle även gå ihop med millenialernas behov av nära relationer med sina 

kollegor och förmän (Chaudhuri & Ghosh 2012, hänvisning till Hershatter & Epstein 

2010). 

Vissa undersökningar har visat att en organisationskultur där relationer karakteriseras 

av s.k. kärlek som man kan känna för de människor som man tillbringar mycket tid med 

såsom vänner och familj (eng. compassionate love) har visats öka de anställdas trivsel på 

arbetsplatsen och effektiviteten av grupparbete samt minska frånvaron och emotionell 

utmattning. Enligt studien gjort av Barsade & O’Neill (2014) upplevde de anställda att 

de hörde till en ‘familj’ på arbetsplatsen där alla, speciellt cheferna var mycket empatiska, 

genuint omsorgsfulla, ömma, mycket förståelsefulla samt stödjande i 

problemsituationer mot sina underordnade. Denna slags kultur verkade även vara 

mycket kohesiv, dvs. det verkade råda en väldigt kohesiv allmän förståelse för hur 

kulturen var. Dessutom fanns det inga anställda som agerade mot dessa kulturella 

egenskaper. (Barsade & O’Neill 2014) Utgående från de ovannämnda forskningsresultat 

kan man dra den slutsatsen att mycket empatiska, familjelika och genuint omsorgsfulla 

relationer mellan organisationsmedlemmar kan bidra till att den allmänna förståelsen 

av organisationskulturen blir mycket kohesivt. Man skulle kunna tänka sig att 

kohesivitet skulle minska möjliga konflikter mellan organisationsmedlemmar då det inte 

finns stora skiljaktligheter mellan uppfattningar av organisationskulturen och mellan 

vissa, uppenbart grundläggande värderingar som sådana slags organisationskulturer 

består av. Även skulle man kunna tänka sig att en kohesiv organisationskultur skulle 

bidra till personalutveckling då det inte skulle finnas mycket störande konflikter i 

värderingar eller åsikter. 

Diversitet och genuinitet har även börjats uppskatta i moderna nutida 

organisationskulturer. I många organisationer försöker cheferna kommunicera åt de 

anställda att de borde vara genuina och ‘sig själva.’ Detta betyder även att anställda borde 

ha det roligt i arbetet, dvs. att inte försöka gömma den “inre, barnsliga lekfullheten” utan 

att ha samma identitet hemma och på arbetsplatsen. Trenden mot diversitet och 

genuinitet härstammar från ökade outsourcing-aktiviteter, och lågkonjunkturen på 

1990-talet som förde med sig stora mängder uppsägningar och företagsfusioner. 
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Diversitet och genuinitet som organisationella värderingar fick upphov från 

marknadernas rationalitet (eng. market rationality). Då marknadernas rationalitet 

började styra företags- och organisationsformer, började man även minska kontroll samt 

bryta gamla och stela beteendemodeller då dessa upplevs vara onyttiga för de nya 

organisationsformer från den finansiella, dvs. marknadernas synvinkel. Även den 

växande mängden distansarbete som möjliggjorts med hjälp av ny teknologi har lett till 

att gränsen mellan hemmet och arbetsplatsen, fritiden och arbetet har suddats (Kunda 

& Ailon-Souday 2005, hänvisat i Fleming & Sturdy 2009). Då gränsen mellan hemmet 

och arbetsplatsen har suddats, betyder detta även en stor förändring i samhället och i de 

nutida eller moderna organisationskulturer. Dessa förändringar t. ex. i värderingar och 

antaganden har troligen en påverkan på personalutveckling i de nutida organisationer. 

2.2 Organisationskultur och personalutveckling 

Organisationskulturer som karakteriseras av satsning på inlärning, har flera positiva 

följder: ökad arbetstillfredsställelse och produktivitet hos de anställda samt ökad 

lönsamhet i hela företaget. (Egan, Yang, Bartlett 2004, s. 282 som hänvisar till Watkins 

& Marsick 1993, 2003). I detta kapitel skall det diskuteras dessa identifierade 

organisationskulturer för att bättre kunna förstå vad som begreppet 

personalutvecklingskultur består av. Om man förstår hurdana egenskaper sådana 

organisationskulturer har som satsar på personalutveckling och varför sådana kulturer 

verkar ha även andra positiva följder, förstår man troligen även också de orsaker eller 

egenskaper i organisationskulturer som bidrar till personalutveckling. Dessa orsaker 

eller egenskaper hjälper till att konstruera begreppet personalutvecklingskultur. 

2.2.1    Lärande organisationer 

Enligt Egan et al. (2004, s. 282) som hänvisar till Watkins & Marsick (1993, 2003) 

betyder lärande organisationer sådana organisationer där inlärning sker på en kollektiv 

och inte bara på en individuell nivå. På det viset anses inlärningen av personalen ske 

mycket effektivare då personalen reagerar proaktivt på de kontinuerliga impulser som 

kommer från organisationens omvärld och lär sig samtidigt från dessa. Begreppet 

“lärande organisation” (eng. learning organization) anses bestå av sju delar. Dessa sju 

individ- eller strukturrelaterade dimensioner är beroende av varandra och befinner sig 

konstant i samverkan. Watkins & Marsick (2003) har utvecklat en modell som baserar 

sig på en enkät och som kallas DLOQ, “the Dimensions of the Learning Organizational 

Questionnaire.” DLOQ ämnar sig åt att undersöka ifall en organisations verksamhet 

stöder de sju olika dimensionerna som påstås ha en påverkan på individernas inlärning 
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och därmed leder till organisatoriskt lärande. Det organisatoriska lärandet anses vara ett 

prov för att visa att organisationen i fråga är en lärande organisation. De sju 

dimensionerna som DLOQ-modellen testar är relaterade till organisationens atmosfär, 

kultur, struktur och system. Denna modell har testats i olika undersökningar, bland 

annat av Ellinger, Ellinger, Yang och Howton (2003); McHargue (2003) och Egan et al. 

(2004). De sju dimensionerna har även visats bidra till organisationsmedlemmarnas 

inlärning och därmed till det organisatoriska lärandet samt slutligen ökningen av hela 

organisationens prestation. (Watkins & Marsick 2003, s. 136, även Egan et al. 2004, s. 

295) 

Lärande organisationer eller lärande organisationskulturer (eng. learning culture) har 

påståtts minska de totala kostnaderna för personalutveckling i organisationerna. Detta 

beror på att i en lärande organisation lär sig anställda att styra sitt eget lärande själv, 

observera ledtrådar från omvärlden och lära sig att reagera samt agera på rätta sätt till 

dessa förändringar. På detta sätt krävs det inte så mycket resurser för att bilda ut 

personalen då personalen lär sig att bilda ut sig själva i en viss mån. Då är lärande 

organisationer eller lärande organisationskulturer ett effektivare sätt att utbilda 

personalen än t. ex. evenemang där personalens lärande, tillämpandet av kunskaper och 

därigenom även deras presterande på arbetet efterföljas och mäts på ett kontinuerligt 

sätt. (Blume, Ford, Baldwin, Huang 2010, s. 1066.)   

Att organisationen bjuder på kontinuerliga inlärningsmöjligheter är den första 

dimensionen i DLOQ. Uppmuntrandet till dialog och möjligheten att uttrycka sig fritt är 

vad den andra dimensionen består av. Den tredje dimensionen innehåller understöd för 

arbetet samt att lära sig saker gemensamt i ett team. Den fjärde dimensionen behandlar 

byggandet av ett slags teknologisystem som hjälper till med delandet av uppgifter och 

ansvar gällande inlärningsprocesser mellan organisationsmedlemmarna för att 

underlätta teaminlärningen. I den femte dimensionen försöker man aktivera individerna 

genom att ge dem makt att påverka beslutsfattandet. Detta ökar samhörighetskänslan 

mellan organisationsmedlemmarna och får dem att effektivare följa organisationens 

gemensamma mål och tillfredsställa dess behov. Vikten av att följa med konsekvenserna 

för organisationsmedlemmarnas handlingar är det som den sjätte dimensionen består 

av. Denna uppföljning görs för att individerna ska kunna lära sig följder av sitt 

handlande. Den sista dimensionen i DLOQ-modellen lägger märke till stödande 

ledarskap som även bidrar till individernas inlärning med ett strategiskt ändamål att nå 

större vinst för företagets verksamhet. (Marsick & Watkins 2003, s. 139) 
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Det har gjorts även andra studier som stöder påståendet att fördelningen av information 

mellan organisationsmedlemmarna ökar effektiviteten av individernas inlärning och 

därigenom ökar även det finansiella resultatet av organisationen. T.ex. McHargue (2003, 

s. 200) använde DLOQ-modellen och visade sambandet mellan organisationens förmåga 

att dela samt förvara kunskap och den effektiva inlärningen vilket ledde även till 

ökningen i det finansiella resultatet. Senge (1990), hänvisat i Buyens, Wouters & 

Dewettinck (2001, s. 443) kom till samma resultat i sin studie som handlade om 

kommunikation mellan organisationens olika delar. Roth & Senge (1996, s. 103) och 

Argyris (1993, s. 16-17) stöder även samma påstående då dessa diskuterar ett liknande 

fenomen för det organisatoriska lärandet som kallas organisationell inlärningskultur 

(eng. organizational learning culture). Enligt Roth & Senge (1996, s. 103) och Argyris 

(1993, s. 16-17) består den organisationella inlärningskulturen av flytande 

kommunikation mellan olika anställda i organisationen. Av detta kan dras den slutsatsen 

att kommunikationen mellan anställda och fördelningen av information ökar 

effektiviteten av individernas inlärning. Fördelningen av kunskap och kommunikation 

mellan anställda kan då ses som en nödvändig element i en organisationskultur som 

bidrar till personalutveckling och inlärning. 

2.2.2   Organisationsatmosfär som bidrar till kunskapstillämpning   

Organisationsatmosfär förknippas ofta med begreppet organisationskultur. Detta beror 

på att båda begreppen innehåller likadana definitioner. Organisationsatmosfär består 

enligt Tracey, Tannenbaum och Kavanagh (1995) av ett antal observationer relaterade 

till organisationen, såsom vanor, belöningsprocesser och ledningens beteenden. Dessa 

observationer tolkas, klassificeras och analyseras av organisationsmedlemmarna enligt 

deras egna värderingar, erfarenheter och antaganden. Man talar om 

organisationsatmosfär då det finns en gemensam förståelse eller upplevelse hos flera 

individer i organisationer att det existerar vissa, gemensamt accepterade observationer i 

organisationen. (Tracey et al. 1995) Rouiller & Goldstein (1993) utvecklade vidare 

begreppet organisationsatmosfär och tog med kunskapstillämpning-aspekten. Enligt 

Rouiller & Goldstein (1993) definieras ”organisationsatmosfär som bidrar till 

kunskapstillämpning” som en organisationsatmosfär där det finns sådana situationer 

eller element som hjälper anställda till att tillämpa det som dessa har lärt sig i ett 

personalutvecklingsevenemang i praktiken.  

Organisationernas atmosfär inverkar på individernas inlärning och utförande av 

personalutveckling i organisationerna. Tracey et al. (1995, s. 246) använde en 
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teorimodell eller ett begrepp som heter “organisationsatmosfär som bidrar till 

kunskapstillämpning” (egen översättning, eng. transfer of training climate) för att 

granska organisationens atmosfär som har en påverkan på personalutveckling. 

“Ett organisationsatmosfär som bidrar till kunskapstillämpning”-begreppsmodellen är 

delad i sex olika nivåer. Den första nivån behandlar chefernas och kollegornas understöd 

eller uppmuntrandet av de anställda vid tillämpningen av kunskaperna i praktiken. De 

möjligheter som arbetsuppgifterna erbjuder individerna för att tillämpa sina kunskaper 

i praktiken är vad den andra nivån består av. Den tredje nivån innebär mängden av 

feedback som individen erhåller av sin chef efter att ha tillämpat sina kunskaper i 

praktiken efter en personalutbildningshändelse. Den tredje, fjärde och sjätte nivån 

behandlar negativ feedback i form av anmärkningar eller även bestraffningar om den 

anställda inte lyckas i tillämpningen. Dessutom handlar dessa sista nivåer både interna 

(eng. intrinsic) och externa (eng. extrinsic) belöningar som individen kan få tack vare en 

lyckad tillämpningsprocess. (Tracey et al. 1995, s. 240-243) 

Tracey et al. (1995) hittade i sin studie att de sex nivåerna som finns med i begreppet 

“organisationsatmosfär som bidrar till kunskapstillämpning” tyder på en klar påverkan 

till den mån som individerna tillämpar sina kunskaper i praktiken efter en 

utbildningsperiod. Även andra forskare, så som Tannenbaum & Yukl (1992, s. 417-422) 

och Ford, Quinones, Sego & Sorra (1992, s. 522) har hittat detta samma samband.  

Förmännens och kollegornas understöd för individerna vid tillämpningen av kunskaper 

i praktiken visade vara den starkaste faktoren i Tracey et al.s (1995, s. 246) 

undersökning. Med andra ord tydde studien på att stödet hade den största påverkan på 

individens prestationsnivå vid tillämpandet av kunskaperna. Även Clarke (2002, s. 156) 

lyfte fram ett liknande resultat i sin studie gällande de sociala faktorerna. 

Feedback som cheferna gett åt sina anställda efter utbildningskursen samt före eller efter 

att dessa tillämpat sina kunskaper i praktiken har inte heller alltid påverkat positivt de 

anställdas motivation att tillämpa kunskaperna i arbetet. Om individen inte upplever sin 

chef eller kollega som sakkunnig, höjer deras feedback inte individens motivation eller 

önskan att tillämpa sina inlärda kunskaper i praktiken efter en utbildningsperiod. (Giffin 

1967, s. 108) 

Även den upplevda nyttan eller relevansen av den feedback som de anställda har fått av 

kollegan eller chefen påverkar hur individen vill utnyttja innehållet av ett 
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personalutbildningsprogram (Annett 1969, Bilodeau 1966 & Bourne 1966, hänvisat i 

Ilgen, Fisher & Taylor 1979). Med hjälp av feedback kan information förmedlas åt 

individerna om de möjliga belöningar som de kan få genom att delta i 

personalutbildningsevenemang och genom att tillämpa sina nya kunskaper i arbetet 

(Annett 1969, hänvisat i Ilgen et al. 1979). Belöningar såsom tilldelning av befordringar 

och beröm verkar ha en bidragande påverkan på individens motivation att använda 

kunskaper som han eller hon fått från personalutbildningskurserna i praktiken (Noe 

1986, s. 740, hänvisning till Froham 1977 & Moitra 1976.) Millennials som en särskild 

grupp av individer betraktar feedback som en mycket relevant och nödvändig del i sitt 

jobb som behövs för att millennials skall trivas på arbetet (Chaudhuri & Ghosh 2012, 

hänvisning till Erickson 2009). 

Som det tidigare konstaterats av Rouiller och Goldstein (1993), består 

organisationsatmosfär som bidrar till kunskapstillämpning av sådana gemensamt 

accepterade eller upplevde element i organisationen som även har visats gynna 

tillämpningen av personalens kunskaper i praktiken.  Nikandrou, Binia och Bereri 

(2009) har identifierat sådana element, dvs. vissa organisationella värderingar gällande 

personalutveckling som har en inverkan på de anställdas prestation efter ett 

personalutvecklingsevenemang. Organisationer som inte uppskattar personalutveckling 

eller anser den vara en viktig aktivitet som leder till värdefulla resultat minskar de 

anställdas motivation att dra nytta av personalutbildningskursen då de upplever att sina 

nuvarande eller nya kunskaper inte uppskattas. Då har de anställda en även lägre 

motivation att tillämpa sina nya kunskaper i arbetet. (Nikandrou, Binia & Bereri 2009, 

s. 264-265)                                        

Tannenbaum & Yukl (1992) koncentrerar sig på den omvigning där individerna befinner 

sig efter ett personalutbildningsprogram, och på de miljörelaterade faktorer som anses 

ha en påverkan på individernas vilja eller motivation att tillämpa sina kunskaper i 

arbetet. Tannenbaums & Yukls (1992, s. 417-422) studie tydde på att belöningar samt 

understöd och hjälp gett av kollegorna och cheferna ökar individernas motivation och 

vilja att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Av detta kan dras den slutsatsen att de 

faktorer relaterade till organisationens omgivning där anställda befinner sig efter att ha 

tillämpat sina inlärda kunskaper i praktiken påverkar deras vilja att tillämpa 

kunskaperna i praktiken på nytt. Feedback eller positiv omgivning bidrar till anställdas 

vilja att göra detta. 
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En faktor i en organisationsatmosfär som inte bidrar till kunskapstillämpning är stor 

ansvar för tillämpningen av kuskaperna eller för inlärningen om det förefaller till bara 

en enhet eller person. Det stora ansvaret över inlärningen eller utbildningen som 

förefaller bara en enhet eller person i organisationen verkar leda till negativa resultat 

enligt undersökningen gjort av McGill & Slocum (1994), hänvisat i Buyens et al. (2001, 

s. 444). Motsättningsvis om ansvaret av organisationsmedlemmarnas egen inlärning av 

de nödvändiga kunskaperna samt tillämpningen av dessa var delad mellan flera 

anställda, personalexperter och organisationsledare, bidrog det delade ansvaret till mer 

välfungerande inlärning, tillämpning av kunskaper i arbetet samt slutligen gynnade det 

även det organisatoriska lärandet. (McGill & Slocum 1994, hänvisat i Buyens et al. 2001, 

s. 444) 

2.2.3   Arbetsomgivning som präglas av kontinuerlig inlärning  

Arbetsomgivning som präglas av kontinuerlig inlärning är ett begrepp vars definition 

liknar de föregående begreppen relaterade till lärande organisationskulturer eller 

organisationsklimat som bidrar till kunskapstillämpning. Tracey et al. (1995) definierar 

begreppet arbetsomgivning som präglas av kontinuerlig inlärning som en organisationell 

omgivning där inlärningen är integrerad som relevant verksamhet i dagliga 

arbetssituationer. Organisationsmedlemmar delar med varandra samma värderingar 

och föreställningar om att inlärningen är viktigt och därför letas det efter nya 

inlärningsmöjligheter på det dagliga arbetet (Tracey et al. 1995). 

 Arbetsomgivningar som präglas av kontinuerlig inlärning (egen översättning, eng. 

continuous-learning work environment) har ansetts påverka betydligt på 

kunskapstillämpningen av anställda. I en arbetsomgivning som erbjuder kontinuerliga 

inlärningsmöjligheter för dess anställda har inlärningen av kunskaperna planerats klart 

och integrerats i de anställdas normala arbetsuppgifter (Tracey et al. 1995, hänvisning 

till Rosow & Zager). I organisationer där arbetsomgivningen präglas av kontinuerlig 

inlärning har man byggt upp vissa slags formella system och hjälpmedel som skall bidra 

till en prestationsökning genom utveckling av relevanta arbetsrelaterade kunskaper och 

genom personlig utveckling hos anställda (Dubin 1990, hänvisat i Tracey et al. 1995, s. 

241).  

Konceptet “arbetsomgivning som bidrar till kontinuerlig inlärning” visades påverka 

direkt hur bra de anställda kan applicera sina nya kunskaper till arbetet. Den sociala 

faktoren i form av kollegornas och chefernas uppmuntran och understöd för de anställda 



 

 

29 

vid tillämpningen av sina inlärda kunskaper påstods vara den mest betydande aspekten. 

(Tracey et al. 1995, s. 248-249) Med andra ord påverkade den sociala faktoren mest 

individernas förmåga att tillämpa sina nya kunskaper i praktiken (Cromwell & Kolb 

2004, s.465, Huczynski & Lewis 1980, s. 239). 

Enligt en studie gjort av Ballesteros-Rodríguez, De Sáa-Pérez och Domínguez-Falcón 

(2012, s. 3236) är det inte tillräckligt att organisationskulturen bidrar till kontinuerlig 

inlärning med avsikt att nå planerade resultat genom personalutvecklingsimplikationer 

om organisationens värdering för personalutveckling inte syns även i andra HR-

processer. Om organisationens värdering på personalutveckling inte skulle synas även i 

andra HR-processer i organisationen, skulle detta minska det upplevda värdet av 

personalutveckling i anställdas synvinkel. Med andra ord skall organisationens 

värderignar synas på ett kontinuerligt och konsekvent sätt i all dess verksamhet. 

2.3   Personalexperter som skapare av subkulturer i organisationen 

2.3.1 Subkulturernas påverkan på personalutveckling 

Organisationella subkulturer är ett betydande begrepp då man granskar 

implementeringen av personalutveckling i organisationen (Bunch 2007, s. 142). 

Subkulturerna anses bestå av medlemmar som delar samma funktion, nivå i hierarkin, 

organisationsavdelning, kön eller yrke. (Cooke & Rousseau 1988, Helms & Stern 2001, 

Schein 1990, hänvisat i Bunch 2007, s. 150) Personalexperter eller utbildare som 

planerar och implementerar personalutvecklingsprogram i organisationen utgör en 

subkultur som har sina egna värderingar och mål (Bunch 2007, s. 150). Subkulturens 

värderingar, antaganden och föreställningar påverkar på vilket sätt denna subkultur 

observerar och tolkar de antydningar som kommer från andra subkulturer och den 

officiella eller dominerande kulturen i organisationen (Palthe & Kossek 2003, s. 295, 

även Bunch 2007 som hänvisar till Helms & Stern 2001). 

Organisationella subkulturer förhåller sig till andra subkulturer på olika sätt och det 

finns olika slags hierarkiska relationer mellan dessa. Exempelvis maktförhållanden och 

den uppnådda värderingen varierar mellan subkulturer. Personalexperterna anses höra 

till samma subkultur som skiljer sig från andra subkulturer genom yrket. Eftersom 

personalexperterna anses placera sig på en lägre nivå då det gäller hierarkin eller graden 

av makt mellan de organisationella subkulturerna, påverkar detta även det värde som 

andra subkulturer ger personalutveckling. Det lägre anseendet som personalsexperterna 

har i organisationen förhindrar även implementeringen av personalutveckling i 
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organisationen. (Bunch 2007, s. 150) Graden av makt och anseendet i varje subkultur 

bestäms av till vilken mån de mål som subkulturen har liknar organisationens eller den 

dominerande kulturens mål. Om deras mål är mycket liknande, ökar även makten och 

uppskattningen av subkulturen i fråga. (Nauta & Sanders 2001, s. 322, 323 & 327). Av 

detta kan således även den slutsatsen dras att personalexperter som subkultur ofta kan 

ha olika mål än den dominerande kulturen i organisationen om den lägre värderingen av 

personalexperterna beror på detta. 

2.3.2 Innovativa och stödjande subkulturer 

Olika slags subkulturer kan ha olika påverkan på till vilken mån individerna vill tillämpa 

sina inlärda kunskaper i praktiken. Den innovativa subkulturen är däremot väldigt 

dynamisk i alla dess processer. Innovationer värderas högt och därför försöker den 

stimulera dess anställda på ett kontinuerligt sätt för att kunna hålla de anställdas intresse 

högt. Då de anställda är inspirerade och intresserade av omvärlden, anses dessa kunna 

skapa innovationer lättare. Denna subkultur uppmuntrar dess medlemmar att fatta 

riskabla beslut, utveckla sig och att testa sina gränser. Den stödjande subkulturen 

värderar trygghet och öppenhet i dess arbetsomgivning. De anställda skall hjälpa 

varandra och upprätthålla en mysig atmosfär. (Wallach 1983, s. 33) 

Det finns ändå negativa egenskaper även i de två sistnämnda subkulturerna. Den 

innovativa subkulturen kan kräva för mycket från dess anställda. Krav på innovativitet 

och kontinuerlig utveckling kan förorsaka stress och tryck hos medlemmar vilka i sin tur 

leder till lägre prestationer hos de anställda, även i personalutveckling. I den stödjande 

subkulturen är kraven låga och detta motiverar inte de anställda att utveckla sig. Därför 

ger de anställda inte sitt bästa heller i personalutvecklingsevenemang. (Wallach 1983) 

2.3.3  Subkulturer vs. den dominerande organisationskulturen 

Egan (2008, s. 318) framhäver att subkulturerna har mer inflytande än den dominerande 

kulturen på hur mycket anställda vill tillämpa sina inlärda kunskaper i praktiken. 

Grunden till detta anser Lok, Westwood & Crawford (2005, s. 495-496) vara att 

subkulturer, värderingar samt seder och bruk i dessa är med i subkulturmedlemmarnas 

dagliga liv. Individerna konfronteras med dessa värderingar och föreställningar varje 

dag. Subkulturmedlemmarna identifierar sig med subkulturen efter en viss tid. 

Ytterligare är identifieringen med subkulturen lättare än med den dominerande 

organisationskulturen som är skapad av organisationsledarna (Jermier et al. 1991) p.g.a. 

att subkulturer är mer koherenta. Dessutom är det lättare att anamma de regler och 
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värderingar som skiljer subkulturen i fråga från andra subkulturer eller från den 

dominerande organisationskulturen. (Lok, Westwood & Crawford 2005, s. 495-496) 

2.3.4  Problem med personalexperter som subkultur i organisationen 

 
Enligt Palich & Holm (1992, hänvisat i Bunch 2007) kan implementeringen av 

personalutveckling vara svårt p.g.a. att personalexperterna brukar bli målet för kritik av 

andra organisationsmedlemmar som även befinner sig på olika nivåer i hierarkin eller i 

andra yrken. Enligt personalcheferna brukar resurserna vara för knappa för att 

implementera personalutveckling på ett effektivt sätt. Det är frågan om brist på tid och 

pengar för planering och implementering för effektiva personalutvecklingsmetoder. Fler 

resurser bes inte heller om då personalexperterna inte törs göra detta. Cooke & Rousseau 

(1988, hänvisat i Bunch 2007, s. 151) förklarar orsaken för detta slags beteende med att 

personalexperterna utgör en svagare subkultur. För sådana subkulturer med mindre 

makt och status är det kännetecknande att försöka utföra sitt jobb utan större tvister eller 

utan att behöva konkurrera med andra subkulturer i organisationen.  

Ytterligare är det problematiskt att motivera ett ökat behov av resurser som skulle 

användas för personalutvecklingsprogram. Enligt Salas & Cannon-Bowers (2001, s. 472) 

och Wright, McMahan, Snell & Gerhar (2001, s. 111-112) gör naturen av 

personalutbildningsimplikationer det svårt att klargöra den ekonomiska nyttan som fås 

av dessa implikationer. McGuire, Cross, O’Donnell (2005, s. 134) tillägger att det oftast 

inte definieras så klart i olika slags undersökningar hur egentligen effektivitet definieras 

relaterande till personalutvecklingsimplikationer eller ekonomisk nytta. 

Personalutveckling (eng. HRD) samt andra områden inom förvaltning av mänskliga 

resurser (eng. HRM) anses vara kvinnlig verksamhet. En orsak för detta är enligt 

Crampton & Mishra (1999, s. 94) att det har funnits och att det fortfarande finns fler 

kvinnor i positioner som är karakteriserade av så kallade “empatiska” sätt att leda 

personalen. När man utövar denna slags ledningsstil strävar man efter att tillbringa tid 

med personalen, diskutera samt uppmuntra de anställda så att dessa skulle trivas bättre 

i arbetet. PR-områden (eng. public relations), all slags verksamhet inom förvaltningen 

av mänskliga resurser eller HRM, dvs. även personalutveckling anses innehålla 

empatiska eller engagerande ledningssätt. (Crampton & Mishra 1999, s. 94) Ytterligare 

påstår Bunch (2007, s. 153) att 73 % av personalcheferna i Förenta Staterna har 

rapporterats vara kvinnor, vilket enligt Hanscome & Cervero (2003, s. 510) har lett till 
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en försämrad uppskattning av personalutveckling som verksamhet eller yrke samt 

därmed även till en sänkning i organisationens resultat. 

Som det tidigare konstaterades av (Crampton & Mishra 1999, s. 94), anses 

personalutveckling vara ett kvinnligt yrke. Enligt Miller (2002, s. 149) anses till de 

maskulina egenskaperna höra exempelvis maskulinitet, objektivitet, ambition, 

självständighet, självsäkerhet och skicklighet. Evetts (2003, s. 23-26) lägger till de 

ovanstående maskulina egenskaperna associationer som även anknyts till maskulina 

yrken: högre lön, status och makt. Pratsamhet, ömhet, finkänslighet, passivitet och 

empati anses höra till de feminina egenskaperna (Glick 1991, hänvisat i Bunch 2007, s. 

153). Att man skapar sådana slags motsatta definitioner anses förorsaka gemensamt 

delade antaganden om hur dessa definitioner skiljer sig från varandra inom grupper. 

Dessa antaganden är ofta mycket förenklade och de brukar även bli ganska självklara 

antaganden som inte ifrågasätts. (Link & Phelan 2001, s. 367-369) 

Det finns även ytterligare brister i personalutveckling och i yrket hos personalexperter. 

Personalutveckling har kritiserats för att den saknar teoretiska motiveringar eller bevis 

på att den är nödvändig. (Facteau, Russell, Ladd & Kudish 1995, hänvisat i Bunch 2007, 

s. 153) Utvärderingen av resultat anses vara en mycket relevant brist i utförandet av 

personalutveckling. Bara 10 % av 1000 amerikanska företag som deltog i en forskning 

gjord av Saari, Johnson, Mclaughlin & Zimmerle (1988, s. 734) medgav att dessa 

kontrollerar och granskar resultat som de erhållit ur personalutbildningsevenemang. 

Resultaten kan ha visat t.ex. att det skett en förändring i de anställdas beteende eller 

kunskaper. Planeringen för nya behov av personalutbildning har även varit bristfällig, då 

bara 25 % av företagen som deltog i samma förfrågning meddelade sig göra detta 

(Tannenbaum & Yukl 1992, s. 423). Av detta kan dras den slutsatsen att 

personalutveckling är ett ämne som saknar allmänt anseende p.g.a. att det är frågan om 

ett mycket abstrakt ämne som är svårt att definiera och vars resultat är svåra att 

identifiera eller mäta p.g.a. dess abstrakta karaktär. Som det tidigare konstaterats många 

gånger i detta arbete, påverkar brist på anseendet av personalutveckling märkbart 

negativt på utförandet av personalutveckling. För att personalutveckling skulle lyckas, 

behövs det allmänt delade positiva inställningar för detta. (Se t. ex. Nikandrou, Binia och 

Bereri 2009, s. 264-265) 
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2.4   Sammanfattning av teorin 

Referensramen av denna avhandling utredde faktorer i organisationskulturen som har 

en påverkan, antingen negativ eller positiv, på implementering av personalutveckling i 

organisationen. Vid början av referensramen diskuterades organisationskulturens 

allmänna beståndsdelarnas påverkan på personalutveckling. Därefter presenterades det 

olika slags organisationskulturer som har påståtts ha en påverkan på 

personalutvecklingsimplikationer. Till de observerade organisationskulturerna hörde 

bland annat så kallade lärande organisationer, organisationsklimat som bidrar till 

kunskapstillämpning och organisationskulturer karakteriserade av kontinuerlig 
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inlärning. Slutligen behandlades de organisationella subkulturernas påverkan på 

personalutveckling och mera specifikt på arbetet av personalexperter som kontrollerar 

och genomför personalutveckling. 

Den påverkan som organisationskulturen anses ha på personalutveckling kan vara både 

positiv och negativ. Beståndsdelarna i organisationskulturen kan bidra till anställdas 

inlärning eller förhindra deras inlärningsprocess. Organisationskulturens 

beståndsdelar, så som artefakter, observerbara aktiviteter, organisationsmedlemmarnas 

föreställningar, värderingar och omedvetna antaganden meddelar olika slags 

sakinnehåll åt individerna i organisationen. Dessa sakinnehåll ger information om det 

upplevda värdet av personalutveckling eller -utbildning i företaget.  (Bunch 2007, s. 148, 

hänvisning till Santos & Stuart 2003, Baldwin & Magjuka 1997, Bunch 2007, s. 149, 

Rousseau 1990, hänvisat i Bunch 2007.) 

Nya trender i organisationskulturen kan anses påverka implementering av 

personalutveckling i organisationen. Millennialer föredrar organisationer som kan bidra 

till deras välmående och karriärframgång (Hershatter & Epstein 2010, hänvisat i 

Chaudhuri & Ghosh 2012). Det finns en rådande trend mot en mindre hierarkisk 

organisationskultur (Walker 1988) där människornas relationer liknar mera familjelika 

relationer än formella relationer (Tönnies 1963, hänvisat i Sandstedt & Westin 2005, s. 

135-136) eftersom en sådan slags kultur har påståtts vara effektivare och höja anställdas 

välmående och attityder mot arbetet (Grundberg & Yates Moore 2015, även Barsade & 

O’Neill 2014). Mentoring som en informell inlärnings- eller personalutvecklingsmetod 

har blivit alltmer populär (Raper et al. 1997, s. 19) och den har påståtts vara en mycket 

effektiv metod för att öka anställdas självkännedom och välmående genom “terapeutiskt-

liknande” diskussioner. (Buck 2017) En liten åldersskillnad mellan mentoren och 

adeptern bidrar till en mera välfungerande mentorrelation då det är lättare för båda 

parter att identifiera sig med varandra och då nästan lika gamla mentorer och adepter 

brukar dela liknande värderingar och mål. (Finkelstein et al. 2003) 

Lärande organisation -begreppet och organisationskulturer som innehåller faktorer 

relaterade till konceptet organisatoriskt lärande och lärande organisation har påståtts 

bidra till personalens inlärning. (Marsick & Watkins 2003, s. 133, 135-136, 141-142, 

McHargue 2003 s. 200, Buyens, Wouters & Dewettinck 2001, s. 443 hänvisning till 

Senge 1990) Dimensionerna i DLOQ, i ett modell som har använts i olika studier gällande 

lärande organisationer, har dukit upp i även andra studier som har forskats relationen 

mellan organisationskulturen och personalutveckling. 
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Subkulturerna i organisationen skapar spänningar mellan den dominerande kulturen 

och subkulturerna. Skillnader i de egenskaper som det värderas mellan 

subkultursmedlemmarna och medlemmar i den dominerande kulturen har framhävts 

att påverka mycket misslyckandet i personalutveckling (Bunch 2007, s. 142). Bunch 

(2007, s. 150) som hänvisar till Cooke & Rousseau (1988), Helms & Stern (2001) och 

Schein (1990) påstår att subkulturerna formas genom organisationsmedlemmar som 

arbetar i samma avdelning, funktion eller yrke, hör till samma hierarkisk nivå eller kön. 

Personalexperter utgör en subkultur med mindre makt och status som även associeras 

med kvinnliga egenskaper på ett negativt sätt. Bunch (2007, s. 151) hänvisning till Cooke 

& Rousseau (1988).  

Slutsatser som kan dras av litteraturgenomgången är att positiva värderingar i 

organisationskulturen för personalutveckling som stöds av synliga artefakter (Hogan & 

Coote 2014, s. 1618) och som på ett kontinuerligt och konsekvent sätt syns i 

organisationens alla verksamheter bidrar till lyckad personalutveckling. (Ballesteros-

Rodríguez et al. 2012) Värderingar som det har observerats finnas i de nutida 

organisationskulturer är genuinitet och familjelika relationer mellan anställda (Tönnies 

1963, hänvisat i Sandstedt & Westin 2005, s. 135-136). Personalutveckling lyckas därmed 

genom att anställda upplever att personalutveckling är en värdefull aktivitet och vill även 

delta på personalutbildningsevenemang samt tillämpa sina kunskaper i praktiken. 

Millennialernas distinkta värderingar, såsom innovativitet, lek och fantasi påverkar 

organisationskulturer i dagens läge samt de informella inlärningssätt, inkluderat 

mentoring. (Chaudhury & Ghosh 2012) Mentorrelationen påverkas även av mentorens 

och adepterns åldersskillnad – om skillnaden är liten, påstås det bidra till en bättre 

fungerande mentorrelation (Finkelstein et al. 2003). 
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3 METODIK 

I detta kapitel presenteras metodiken och de val som gjorts för avhandlingen motiveras. 

Det första kapitlet (3.1) behandlar forskningsplanen som följs med en presentation av 

forskningsdesignen (3.2). Efter detta presenteras datainsamlingsmetoderna (3.3) samt 

forskningsobjekten och urvalsstrategin (3.4). Metodikdelen avslutas med en beskrivning 

av data-analysen (3.5) och forskningsetiken (3.6). 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod som forskningsplan 

I formningen av forskningsplan måste forskaren välja mellan den kvantitativa och 

kvalitativa metoden (Creswell 2014, s. 21). Enligt Bryman & Bell (2011, s. 26) anses dessa 

två metoder skilja sig från varandra på ett epistemologiskt och ontologiskt sätt. Den 

kvantitativa metoden betonar ett deduktivt forskningssätt där man utgår från en hypotes 

eller teori som man testar med statistiska metoder. Denna metod baserar sig på 

positivism och forskningsfilosofier som även är typiska för naturvetenskaper. Positivism, 

eller postpositivism utgår från att människan inte kan förstå verkligheten helt då det inte 

är möjligt att hitta den absoluta sanningen. Därför koncentrerar sig positivismen på att 

förenkla den sociala världen genom att bilda sammanhang mellan orsak och verkan med 

olika slags faktorer. Dessutom hör det till den positivistiska forskningsfilosofin att 

förkasta en hypotes och inte att prova att en hypotes är sann. Detta beror på filosofin i 

positivismen, dvs. att det inte är möjligt att förklara hela sanningen i den sociala världen 

på ett övergripande sätt. (Creswell 2014, s. 7). Då syftet i detta avhandling är beskrivande  

lönar det sig inte att utveckla hypoteser för att utföra en kvantitativ forskning då faktorer 

i organisationskulturen som verkar påverka personalutveckling har forskats tidigare 

mest på ett kvantitativt sätt.   

Den kvalitativa forskningsmetoden ämnar sig däremot åt interpretivism som 

forskningsfilosofi. Den utgår från att mänskligheten är mer än vad ren positivism, det 

naturvetenskapliga sättet att se på verkligheten, kan uppnå. Den kvalitativa 

forskningsmetoden och interpretivismen försöker ge en förklaring till varför människor 

beter sig som de gör. Då är det även fråga om ett hermeneutiskt forskningssätt som 

försöker skapa en helhetsbild av alla faktorer som påverkar ett fenomen som skall forskas 

i. (Bryman & Bell 2011, s. 11, 16 & 26) I denna studie valdes det kvalitativa 

forskningssättet, dvs. kvalitativa intervjuer som forskningsplan eftersom avhandlingen 

syftar på att beskriva fenomenet personalutvecklingskultur och varför vissa slags 

faktorer i organisationskulturen har en påverkan på personalutveckling. 
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I en kvantitativ studie görs forskningen genom enkäter vars resultat efteråt analyseras 

med statistiska program. Därefter formulerar forskaren sina slutsatser enligt de 

matematiska resultat som skaffats från dessa program. (Creswell 2014, s. 12-13) En 

motivering för att välja en kvalitativ forskningsmetod i stället för den kvantitativa är att 

ämnet som står i fokus inte har forskats i mycket tidigare och måste därför observeras 

bättre i verkligheten samt i närhet med forskningsobjekt. En annan grund för valet av 

den kvalitativa metoden kan vara att forskaren inte vet vilka teorier eller koncept som 

borde tas med i forskningen eller vilka hypoteser som borde testas, dvs. om forskaren 

inte vill begränsa eller styra sitt fokus genom att formulera hypoteser först. Allmänt 

brukar kvalitativa forskningar utföras genom att intervjua personer eller att observera 

personer i deras vardagliga liv (Creswell 2014, s. 13-14 & 21).  

Kanske den största skillnaden mellan de resultat som fås via kvantitativ och kvalitativ 

forskning är generaliserbarheten av resultaten (Bryman & Bell 2011, s. 411). I kvantitativ 

forskning är mängden av objekt eller svar relativt stor; det krävs oftast minst 50-100 svar 

för att forskningen skall vara generaliserbar (Bryman & Bell 2011, s. 187-188). Den 

kvalitativa forskningen strävar däremot inte efter generaliserbara svar utan främst efter 

att få en djupare bild av ett fenomen och att förstå sammanhanget mellan orsak och 

verkan. För att kunna uppnå djupare förståelse av ett fenomen är det ofta effektivare att 

koncentrera sig på en mindre grupp deltagare eftersom forskningen annars skulle bli 

alltför tidskrävande. Även om resultaten inte kan generaliseras kan en kvalitativ 

forskning föra med sig mycket viktig information om ett fenomen som bara kan forskas 

genom observationer och intervjuer på fältet. (Bryman & Bell 2011, s. 410-411) 

Brist på generaliserbarheten av resultat i kvalitativa studier leder även till problem med 

att utföra studien på nytt i en annan kontext. Det är svårt eller t.o.m. omöjligt att utföra 

en kvalitativ studie på nytt då studieresultaten så starkt påverkas av forskarens egna 

tolkningar och val. Även genomskinligheten av resultaten kan orsaka problem i 

kvalitativa studier då man ofta inte tydliggör hur man har kommit till resultaten i fråga. 

(Bryman & Bell 2011, s. 409) 

Objektiviteten är även ett kontroversiellt ämne då det gäller forskningar. Kvantitativa 

studier anses vara mer objektiva än kvalitativa studier. Detta beror på att kvalitativa 

studier påverkas av forskarens subjektiva tolkningar om vad som är relevant att 

koncentrera sig på i studien. Dessutom anses forskarens relation till andra 

studiedeltagare, t. ex. till de intervjuade personerna påverka intervjusvaren och 

därigenom även studieresultaten. (Bryman & Bell 2011, s. 408) Det finns ändå olika sätt 
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att försäkra validiteten och graden av vetenskaplighet i kvalitativa forskningar. För det 

första kan man bli medveten om svagheter i kvalitativa forskningar och sin roll som 

forskare samt påverkan av denna roll så att man inte förväntar sig fela slags resultat. För 

det andra skall man samla tillräckligt mycket material av forskningsobjekt, så som 10 

intervjuar med en timmes längd i genomsnitt som också i denna forskning för att 

försäkra mera omfattande bild av det forskade fenomenet. Dessutom skall man inte 

lämna bort de resultat som inte stöder tidigare teorier eller bakgrundsantaganden utan 

ta dessa med i analysen. I allmänhet skall man försöka speciellt i datainsamlingsfasen 

hålla insamlingssätten, dvs. intervjufrågorna och förhållanden i detta fall så liknande 

som möjligt för alla respondenterna för att undvika påverka intervjusvaren som 

intervjuare. (Creswell 2014, s.201-203) 

3.2 Forskningsdesign 

Det finns tre grundläggande sätt som forskaren kan utgå från då hen utformar teorin i 

sin forskning. Den deduktiva metoden eller teorin innebär att forskaren utformar en 

hypotes efter att ha gått genom de senaste teorierna och studierna om ett ämne. Denna 

hypotes används som utgångspunkt i den forskning som forskaren skall utföra. (Bryman 

& Bell 2011, s. 11) Den deduktiva metoden används mest i kvantitativa forskningar då de 

strävar efter att svara på forskningsfrågan genom att testa hypoteser med statistiska 

metoder. En hypotes kan testas med hjälp av att ställa en nollhypotes. (Bryman & Bell 

2011, s. 353) Sammansättningsvis kan det konstateras att i ett deduktivt forskningssätt 

observeras det forskningsobjekt genom en färdig teori. 

Den induktiva teorin eller metoden innebär att forskaren drar slutsatser genom empiri. 

Dessa slutsatser ställs ihop för att utveckla en teori. Med andra ord fungerar detta 

forskningssätt som motsats till den deduktiva metoden. Forskningsobjekt observeras i 

den induktiva metoden således utan några speciella föreställningar eller utgångspunkter. 

(Bryman & Bell 2011, s. 11-13) 

Den abduktiva metoden (eng. grounded theory) fungerar som en blandning av den 

induktiva och deduktiva metoden. Denna metod har blivit den mest använda metoden 

inom kvalitativ forskning för att hantera datamaterial. Enligt Bryman & Bell (2011, s. 

577) finns det vissa verktyg som används speciellt inom den abduktiva 

forskningsmetoden. Dessa verktyg är mm. teoretiskt urval (eng. theoretical sampling), 

kodning (eng. coding), och jämförelse mellan koncepter och kategorier som dyker upp i 

forskningen. Det väsentligaste ändamålet med den abduktiva forskningen är att kunna 
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kringgå brister inom rent induktiva eller deduktiva studier. (Bryman & Bell 2011, s. 579-

583) 

För att kunna svara på forskningsfrågan “Hurdan är en personalutvecklingskultur och 

varför vissa element i denna slags organisationskultur bidrar till personalutveckling?” 

skulle en induktiv forskningsmetod inte vara passlig då det redan finns teorier om vissa 

slags element i organisationskulturen som har en påverkan på personalutveckling i 

organisationen. En ren deduktiv metod skulle inte heller vara ändamålsenlig för 

forskningsfrågan i avhandlingen då man kan missa de element som inte skulle ingås i 

hypotesen. För att kunna få en helhetsbild av fenomenet personalutvecklingskultur lönar 

det sig att kombinera existerande teorier från tidigare forskning med ny information 

man fått genom kvalitativa intervjuer, dvs. mest av deltagarnas individuella, subjektiva 

tolkningar. Detta arbete innehåller både induktiva och deduktiva element och är således 

abduktiv. 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

3.3.1  Explorativ, explanativ och deskriptiv fallstudie 

Som det konstaterats tidigare valdes kvalitativ intervju som forskningsmetod för att det 

är mer ändamålsenligt för att svara på frågan “hurdan är en personalutvecklingskultur 

och varför gynnar en viss slags kultur personalutveckling i företaget.” En explorativ och 

explanativ fallstudie är således den metod som valdes för denna avhandling för att svara 

på dessa forskningsfrågor. En explorativ fallstudie skulle svara på frågan “vad” eller på 

liknande frågor, så som “vilka, hur många, var” osv. (Yin 2014, s. 3-8) En explorativ 

fallstudie hjälper forskaren att förstå vilka faktorer man borde koncentrera sig på i 

forskningen, dvs. vilka forskningsfrågorna borde vara då ämnet är väldigt outforskat. En 

explanativ fallstudie ger däremot förklaringar till de fenomen som dukar upp i en 

explorativ studie. (Yin 2014, s. 238) Då personalutvecklingskultur som koncept inte har 

forskats i tidigare, skall det därmed utredas med en explorativ studie om de element som 

man redan har forskat i “organisationskulturer som bidrar till personalutveckling och -

utbildning” befinner sig även i fallföretagets organisationskultur. Med en explanativ 

studie kan grunderna forskas närmare, dvs, varför vissa element i 

personalutvecklingskultur gynnar personalutveckling eller -utbildning i en organisation. 
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Som fallföretag valdes ett startup-företag, Minjon Oy, vars affärsidé är att hyra ut unga 

talanger inom mm. ekonomi-, IT- och juridikbranscherna vidare till Minjon Oys 

kundföretag. Före Minjon Oy hyr ut sina hyresanställda utbildar företaget dessa genom 

s.k. motivationsutbildning och mentorering. Rekrytering, dvs. urval av dessa 

hyresanställda sker även genom s.k. “motivationsrekrytering”, där tyngdpunkten ligger 

på hur motiverad en arbetssökande kandidat är och hur stor potential rekryteraren ser i 

kandidatens vilja och förmåga att hitta de faktorer som motiverar honom eller henne. 

Med andra ord lägger Minjon Oy ingen stor vikt på substanskunskaper, dvs. 

arbetserfarenhet som på ett traditionellt sett har varit fallet. 

Minjon Oy valdes som fallföretag då företagets affärsidé, dvs. hur företaget skiljer sig 

från sina konkurrenter, är personalutveckling och personalutbildning. Dessutom påstås 

det råda en distinkt organisationskultur i företaget som syns bl.a. genom ordval, 

beteende och visuella element. Detta behandlas i resultatdelen av denna avhandling. 

Sammanfattningsvis står Minjon Oys starka koppling mellan affärsidén och 

personalutvecklingen samt en distinkt, modern organisationskultur som grund för valet 

av detta företag som fallföretag. 

Fallstudierna har blivit kritiserade av att resultaten som man får av dessa inte skulle vara 

generaliserbara i andra kontext. Ändå, som Flyvbjerg (2006, s. 4) hävdar, är de 

mänskliga beteendemodellerna alltid kontextbundna. Sådana beteendemodeller eller 

grunder för olika slags mänskliga upplevelser och tolkningar, så som upplevda grunder 

till personalutvecklingens resultat drivna av organisationskulturen skapas även i en 

kontext. Därför är det även motiverat att använda fallstudien som forskningsmetod. För 

att kunna bygga upp ny, beskrivande teori och nya synvinklar baserade på den 

bristfälliga mängden av tidigare forskning om ämnet, är det ända motiverade sättet att 

forska ämnet genom en fallstudie. Detta beror på att fallstudierna förutsätter inga teorier 

som bas. (Eisenhardt 1989). Det skulle inte ens vara möjligt att forska i ämnet genom att 

forska i flera fallföretag (eng. multiple case study) då det inte finns andra liknande 

företag vars affärsmodell baserar sig på mentoring och personalutveckling. Minjon Oy 

skiljer sig från dess konkurrenter med antal anställda, marknadsföring och 

personalutveckling osv. så mycket att det inte finns några andra företag att jämföra det 

med. 
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3.3.2 Semistrukturerade intervjuer 

De kvalitativa intervjuer som utfördes för att samla materialet var semistrukturerade. 

Detta betyder att intervjuaren kan ändra på ordningen i vilken intervjufrågorna ställs, 

fråga specificerade, icke-planerade frågor, kommentera intervjuobjektens svar eller även 

lämna bort frågor (Bryman & Bell 2011). Andra slags intervjuer som Bryman & Bell 

(2011) definierar är strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. I strukturerade 

intervjuer måste intervjuaren fråga alla intervjufrågor i samma ordning med varje 

intervjuobjekt och frågorna får inte ändras, läggas till eller lämnas bort. De 

ostrukturerade intervjuerna däremot liknar normala diskussioner mellan två personer 

och intervjuaren har inga på förhand planerade intervjufrågor. 

Semistrukturerade intervjuer verkade vara mest ändamålsenliga för denna avhandling 

då man får en klarare och detaljrikare helhetsbild genom att fråga specificerande frågor, 

t.ex. om man inte är helt säker på vad den intervjuade menar med sina inlägg. Dessutom 

skall forskaren försöka hitta svar på sina forskningsfrågor och om man anser att de 

intervjufrågor som man använder i intervjun inte fungerar för att få svar är det 

ändamålsenligt att ändra på frågorna under studiens gång. Semistrukturerade intervjuer 

är populära p.g.a. deras flexibilitet. (Bryman & Bell 2011) För att undvika att påverka de 

intervjuades svar, försökte jag fråga intervjufrågorna i samma ordning med varje 

intervjudeltagare. Dessutom försökte jag undvika ledande frågor. Detta gjordes genom 

att först fråga om ämnet på en allmän nivå (t. ex. “Hur syns Minjons värderingar i 

vardagen?” och först efter det ställdes specificerande eller stödande frågor, speciellt om 

de intervjuade hade svårigheter med att svara på frågan (“t.ex. beteendemodeller, språk, 

arbetssätt, arbetstider, arbetsförhållanden, inredning, arbetsutrymmen…”) Att undvika 

ledande frågor och att undvika att påverka de intervjuades svar är grundläggande 

element i lyckad kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2011). 

Det utfördes i sammanlagt 10 intervjuer varav två riktades åt ledningen och en för en 

anställd som jobbade på Minjon Oy och inte i dess kundföretag. Resten av intervjuerna 

riktades åt hyresanställda som deltagit i Minjons personalutvecklingsevenemang i 

motivationsutbildning och mentoring och som jobbade i dess kundföretag. Enligt Bunch 

(2007, s. 150) som hänvisar till Cooke & Rousseau (1988), Helms & Stern (2001), Schein 

(1990), anses organisationskulturen bestå av olika slags subkulturer utgjorda av 

personer som jobbar på samma hierarkiska nivå, yrke eller organisationsenhet och som 

ofta har en egen kultur som skiljer sig väsentligt från den allmänna 
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organisationskulturen. Det är motiverat därför att forska i alla hierarkiska nivåer eller 

subkulturer i organisationen av Minjon Oy för att få en pålitlig helhetsbild av fenomenet. 

Efter att ha intervjuat de personer som arbetar på Minjon Oys kontor lades det till tre 

frågor som behandlade till vilken mån de intervjuade identifierade sig som “en Minjon”, 

dvs. i vilken grad intervjuobjekten, dvs. hyresanställda som arbetar i Minjons 

kundföretag identifierade sig med Minjons organisationskultur, hur mycket de 

intervjuade hade att göra med andra medlemmar i Minjon-företaget samt om 

identifieringsgraden med organisationskulturen dvs. samhörighetskänslan påverkade de 

resultat som man fått från personalutbildning. Till sist lades det till en fråga där de 

intervjuade fritt skulle associera hurdana tankar de får av Minjons personalutveckling. 

Alla intervjuarna fördes i Helsingfors i januari 2018 på Minjons kontor, på Hanken och 

på olika caféer. Intervjuarna fördes av forskaren själv. Intervjuguiden (se bilaga 1) 

gjordes genom att dela in frågorna enligt den teori som redan existerar gällande olika 

slags element i organisationskulturer som har påståtts gynna personalutveckling. Först 

ställdes förberedande frågor gällande de intervjuades arbets- och utbildningsbakgrund, 

ålder samt hur länge dessa hade arbetat på Minjon Oy eller som deras hyresanställd. 

Dessutom frågades anställda varför dessa hade sökt job på företaget eller börjat jobba 

för det. Efter detta behandlades tre olika teman av teoridelen i denna avhandling men på 

ett sätt som lämnade utrymme för respondenterna att föra med sig nya, oförväntade 

aspekter. 

3.3.3  Problem med intervjuer som forskningsdesign 

Som det tidigare konstaterats hör det till det explorativa forskningssättet att ta reda på 

hurdana forskningsfrågor som man borde använda. Således är det inte klart för 

forskaren vilka faktorer man borde koncentrera sig på i början av studien. Meningen är 

att öka förståelsen av fenomenet som studeras och denna förståelse ökar genom att fråga 

allmänna frågor, ofta relaterade till den teori som redan finns tillgänglig. På detta vis lär 

sig forskaren vilka frågor forskningsresultaten ger svar på då man inte vill eller kan 

begränsa forskningsområdet med exakta frågor då forskningsämnet är outforskat. (Yin 

2014)   

Det kan ändå förekomma problem med detta forskningssätt, dvs. explorativa, 

explanativa och deskriptiva studier och semistrukturerade intervjuer såsom med andra 

forskningssätt. Problem som kan förekomma är t.ex. att forskaren inte frågar sådana 

frågor som skulle ge mer information om ämnet. Även respondenten kan svara på ett 
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sätt som han eller hon tror man borde svara på, dvs. sådana svar som han eller hon tror 

att forskaren vill ha. Dessutom kan det råda en brist på passliga respondenter. I denna 

forskning hade det gått mycket tid mellan personalutvecklingsevenemang på Minjon Oy 

som hade implementerats hos vissa respondenter, bl.a. mentorluncher eller 

motivationsutbildning. Detta förorsakade att många respondenter inte mera så bra 

kunde återkalla detaljer om dessa situationer. (Yin 2014, s. 106) Ändå försökte jag 

undvika dessa förvrängningar genom att inte ge respondenterna för mycket 

förhandsinformation om mitt ämne för att inte styra deras tankar. För att få en bred 

helhetsbild av fenomenet ställde jag tilläggsfrågor då jag tänkte att responsen var 

relevant för mitt ämne. Som det tidigare konstaterats hör denna slags relativt fria 

intervjustil till semistrukturerade intervjuer (Saunders et al. 2012, s. 375) 

3.4 Forskarens roll  

Forskarens roll i denna forskning kan ha påverkat forskningsetiken i detta arbete. Då jag 

som forskare själv har sökt arbete i företaget, kommit vidare i intervjuprocessen och 

deltagit i två motivationsutbildningsevenemang har jag troligtvis redan gjort mina egna 

reflekteringar om utbildningsprocessen på Minjon Oy. Dessa intryck har påverkat mina 

intervjufrågor då jag redan vet vad jag själv tycker om personalutbildningsprocessen på 

företaget och hur företaget kommunicerar med arbetssökare. För att undvika 

snedvridningar i min forskning och för att hålla den så objektiv som möjligt har jag 

försökt fråga respondenterna även frågor som jag själv tycker är självklara. Dessa 

självklarheter beror på mina egna antaganden och slutsatser som jag redan har dragit av 

Minjon Oy. Enligt Saunders et al. (2014, s. 196) är det mycket sannolikt att som en intern 

forskare i företaget har hen mycket förhandsinformation och antaganden drivna av 

erfarenheter av att arbeta eller delta i företagets verksamhet. 

3.5 Data-analys 

Alla 10 intervjusvaren transkriberades av forskaren själv. Längden av dessa svar 

varierade mellan 45 minuter och 1 timme 15 minuter. Ett speciellt 

transkriberingsprogram, Transcribe Wreally, användes för att underlätta den 

tidskrävande transkriberingsprocessen, som det även uppmanas av Saunders et al. 

(2014, s. 551) Med hjälp av detta program kan tempot av inspelningen fördröjas för att 

hinna lägga märke till tonfall och reaktioner så som oro, skratt och pauser då dessa är 

relevanta för att förstå respondenternas tankesätt och upplevelser gällande hur vissa 

slags faktorer i organisationskulturen hjälper att genomföra personalutveckling i en 

organisation. 
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Den tematiska analysen (eng. thematic analysis) användes för att analysera data 

inskaffat genom intervjuer. Denna slags analys är populär i den kvalitativa 

forskningsstrategin då den möjliggör ett fritt och flexibelt sätt att analysera data. I den 

tematiska analysen kodas forskningsmaterialet, dvs. de transkriberade intervjusvaren i 

detta fall enligt teman som som ofta dyker upp. (Bryman & Bell 2011) Ett annat begrepp 

för samma slags analyssätt är innehållsanalys (eng. content analysis). Enligt 

innehållsanalysen skall de begrepp eller teman som ofta dyker upp i det analyserade 

materialet vara mera betydelsefulla än sådana begrepp eller meningar som inte så ofta 

dyker upp. (Blumberg, Cooper & Schindler 2008, s. 361) 

I detta arbete användes öppen kodning och axial kodning. Öppen kodning innebär att 

koder som representerar samma teman observeras och kategoriseras genom att jämföra 

dessa med varandra. I axial kodning kategoriseras koder enligt en hierarki, dvs. de sätts 

i en hierarkisk ordning. Den hierarkiska ordningen hittas genom att sätta olika koder och 

teman under olika slags kategorier eller kombineras med nya kategorier. För detta arbete 

är det mest ändamålsenligt att använda både öppen kodning och axial kodning då dessa 

ger en möjlighet att på ett explorativt sätt hitta nya grunder till varför 

organisationskulturen påverkar personalutveckling. Dessa två kodningssätt, öppen och 

axial kodning, används inom den abduktiva forskningsstrategin (eng. grounded theory). 

(Creswell 2014) 

Efter att materialet blivit kodat skall resultaten kombineras med existerande teorierna 

såsom man gör i den abduktiva forskningsstrategin (Bryman & Bell 2011) 

3.6 Forskningsetik 

Enligt Saunders et al. (2012, s. 231) skall vissa saker som är relaterade till 

forskningsdeltagarnas –  dvs. målföretagets och respondenternas – integritet samt 

omfattning eller förhållanden av studien bestämmas före själva genomförandet.  För att 

genomföra denna forskning har jag diskuterat om användning av personal data och 

information som handlar om företaget. Den andra grundaren av Minjon Oy, Camilla 

Kylander, tillät mig använda namnet på företaget i denna avhandling. Före intervjuarna 

fördes diskuterades den uppskattade längden av intervjuerna för att beakta 

respondenternas tidtabeller. Loven att banda intervjuerna diskuterades även samt att 

respondenternas personliga information, dvs. namn, ålder, arbetserfarenhet och 

utbildning skall frågas men inte nämnas som sådan i arbetet utan bara användas för 

forskningsändamål. För att bibehålla objektivitet och reliabilitet i denna studie 
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intervjuades både ledningen och anställda för att uppnå en pålitlig bild av hela 

organisationskulturen. Respondenterna valdes genom att Camilla Kylander, den andra 

grundaren av Minjon Oy frågade i företagets kommunikationsverktyg Slack vem som 

skulle vara intresserad av att delta i intervjuer för denna forskning. Som förutsättning 

nämnde hon att svararen måste ha deltagit i åtminstone några 

personalutvecklingsevenemang på Minjon Oy. På det viset kunde deltagarna frivilligt 

delta i forskningen, vilket är viktigt enligt Saunders et al. (2012, s. 231) för att 

forskningen skall vara etisk. 
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4 RESULTAT 

  

I det fjärde kapitlet av avhandlingen presenteras resultaten från intervjuerna. Resultaten 

analyseras även utgående från teorin som presenterades i det andra kapitlet. Metoderna 

som presenterades i kapitel 3 används i analysen av resultaten. Resultaten presenteras 

enligt de teman och koder som dykt upp i analysfasen. I detta kapitel presenteras 

resultaten så objektivt som möjligt och analyseras djupare i nästa kapitel, dvs. kapitel 5. 

Som det tidigare konstaterats intervjuades 10 respondenter, varav tre jobbar på själva 

företagets fastighet. Två av dessa tre respondenter är chefer, dvs. grundare av 

målföretaget Minjon Oy. Dessa två chefer organiserar 

motivationsutbildningsevenemang och jobbar även som mentors för hyresanställda. Det 

finns en anställd som arbetar på kontoret hos Minjon Oy som inte är en hyresanställd i 

Minjons kundföretag. Resten av respondenterna är Minjons hyresanställda varav tre 

hade blivit rekryterade till Minjons kundföretag som ständiga arbetare. Tidsperioden 

som de hyresanställda hade arbetat för Minjon eller bekantat sig med företaget varierade 

från ett till tre år. Den påverkan som dessa skillnader mellan respondenterna kan ha haft 

på intervjusvaren har tagits i hänsyn vid tolkningen av resultat. 

För att tydliggöra vilken respondent det är frågan om används av de två grundare på 

Minjon Oy koderna A1 och A2. Av respondenten som arbetar som den enda anställda på 

själva kontoret hos Minjon Oy, som inte är en hyresanställd på Minjons kundföretag, 

används koden B. Av de hyresanställda som antingen ännu arbetar på Minjons 

kundföretag eller som har blivit sysselsatta på själva kundföretaget efter att ha först 

arbetat som Minjons hyresanställda används koderna C1-C7. 

På basen av den tematiska analysen hittades följande tre teman: språk, familjelik 

emotionell bindning samt självsäkerhet och feminism. Dessa teman skall diskuteras med 

hjälp av visa respondenternas citater från de transkriberade intervjusvaren. Detta skall 

även tas hänsyn till vilka respondenter har haft liknande synvinklar om de ovannämnda 

tre teman, dvs. till vilka grupper (A, B eller C) respondenterna hör till. Detta avskiljande 

skall göras p.g.a. att i dessa tre grupper har gruppmedlemmarna olika roller, 

arbetsatmosfär och erfarenhet av sina arbetsuppgifter. 
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4.1 Språk 

Språket nämns vara en faktor som skiljer Minjon-företaget från andra företag inom 

samma industri, dvs. i rekrytering. Språket som används i företaget beskrivs vara 

“modernt, innehållande amerikanska uttryck och slang, ungdomligt.” Dessutom lyfts det 

upp användningen av s.k. “smilis” i företagets interna och externa kommunikation vilket 

även anses vara särskiljande från dess konkurrenter.  

Enligt de två grundarmedlemmarna av Minjon är det mycket viktigt att det meddelas åt 

Minjons hyresanställda och andra arbetare på företaget att man skall ha lägsta möjliga 

grad av hierarki och att det skall vara så lätt som möjligt att be om hjälp eller diskutera 

problem med mentorerna, dvs. med Minjons grundarmedlemmar. Detta skall 

möjliggöras med hjälp av informell kommunikation och språkanvändning som liknar 

vardagligt språk mellan unga, likasinnade människor.  

Alla åtta respondenter beskrev de två grundarna som mycket vänliga och lätta att tala 

och få kontakt med. Ett par respondenter tog själv upp att de hade kontaktat Minjon Oy:s 

grundare i problemsituationer och fått hjälp av dessa. Konkreta anvisningar, empati och 

uppmuntran nämndes som faktorer som hade hjälpt de hyresanställda med att lösa 

problemsituationer som t.ex. respondent C1 beskriver:  

“Jag skickade i Slack ett hemskt meddelande åt A1 där jag klagade av min chef på Minjons 

kundföretag där jag jobbar i. Vi kom överens om att vi ska ringas efter arbetsdagen. Det första 

som A1 bara sa var att hon är väldigt stolt över mig att jag skickade detta meddelande just till 

henne och inte till någon annan som jobbar där i deras kundföretag. Sedan fick jag hjälp med 

att lösa problemet.” 

Empatin och uppmuntran dök upp även i många respondenters beskrivningar om 

företagets organisationskultur, som t.ex. hos respondent C6:  

“Nå alltså atmosfären är mycket varmhjärtad, det känns att man har det roligt…. Man 

är jätte empatisk.” “Det finns en plats (på Minjon) där jag kan tala vad som helst.”  

Av detta kan den slutsatsen dras att språkanvändning har lyckats kommunicera viktiga 

värderingar på Minjon åt organisationsmedlemmarna, dvs. empati och en låg grad av 

hierarki som även hjälper med personalutveckling då det är lätt för de hyresanställda att 

fråga om råd. 
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Organisationskulturen och den världsbild som Minjon försöker förmedla åt sina 

anställda och hyresanställda är mycket samhällelig. Detta syns i de många ord och 

uttryck som företaget själv har skapat, eller bättre sagt A1 och A2, företagsgrundarna. 

Exempel på dessa ord och uttryck är t.ex. ordet “Minjon” som hänvisar till alla 

medlemmar i organisationen: det finns inga skillnader mellan chefer och hyres- eller 

“vanliga” anställda som arbetar på Minjon Oys kontor. Ordet Minjon innehåller många 

associationer som värderas på företaget, t.ex. innovation och positivitet. A1 beskriver 

ordet Minjon samt företagets värderingar på följande sätt:  

“Vi har vår träningsmodul (direkt egen översättning, finsk. valmennusmoduuli) i samband med 

vår rekryteringsprocess, där det är mycket viktigt för oss att få fram vad som Minjons (egen 

översättning, finsk. Minjonit) i nuläget representerar. Man talar om vilka faktorer som hör till 

Minjon-attityden och… -...man talar om ansvarstagandet, om det att man bär ansvar om att 

föra bra atmosfär med sig och att man förhåller sig till problem på ett positivt och 

lösningsorienterat sätt... Man uppmuntrar även till kreativitet och till att bli entusiastisk på 

arbetet.” 

På detta sätt fungerar ordet “Minjon” även som en artefakt för att representera de 

värderingar som finns på Minjon Oy för att underlätta förmedlingen av dessa 

värderingar åt organisationsmedlemmarna i träningsmodulerna. Olika teman som 

fungerar som artefakter dyker även upp i företagets kommunikation, såsom ”Space is the 

limit” (sv. ”Gränsen går i rymden”, egen översättning) 

Minjons chefer vill inte göra några skillnader mellan de som arbetar på själva Minjon Oy, 

som de kallar för “emoalus” (sv. “moderfartyg”, egen direkt översättning) 

Samhälleligheten samt känslan av att bli accepterad och stött som denna slags 

ordanvändning skapar motiverar hyresanställda att prestera bra i 

motivationsutbildningen, mentoring-evenemangen och i arbetet hos kundföretaget. Ett 

exempel på detta beskrivs av respondenten C3:  

“Ett slags samhällelighet och varmhjärtlighet ger bättre förutsättningar för att utbildningen 

skulle lyckas och… man vill delta på utbildningsevenemangen och kämpa på, att liksom göra 

sitt bästa.” (“Då man alltså upplever att det finns en grund för, eller att det är värdefullt eller 

att det lönar sig att delta och göra sitt bästa?”) “Jo, jo.” 

En stor del av inlärningen på Minjon verkar ske på ett informellt sätt, dvs. i sådana 

inlärningssituationer som inte är planerade på förhand. Detta slags informell inlärning 

kan vara t.ex. motivationsutbildning eller mentoring p.g.a. att innehållet i dessa slags 
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utbildningsevenemang inte är planerat på förhand utan dessa baserar sig på diskussioner 

och samröre mellan människor, såsom respondenterna A1 och A2 beskrev.   

Det var svårt för respondenterna att beskriva med ord vad det innebär att vara en Minjon 

eller hurdan en typisk Minjon är som väljs med till motivationsutbildning och som blir 

sysselsatt i en av Minjons kundorganisationer. Det ansågs vara ändå mycket viktigt enligt 

de flesta av respondenterna som fanns i alla tre A, B och C -kategorier hurdana 

människor väljs från de första intervjuerna samt att alla Minjons verkar vara liknande 

på vissa sätt, dvs. att det syns från Minjons kultur och det fysiska väsendet hurdana slags 

människor Minjon-organisationen lockar till sig: man försöker inte ändra på de nyblivna 

Minjons. Alla nyblivna Minjons skall ha liknande världsbild, värderingar och en förmåga 

att reflektera för att kunna bli rekryterade till företaget. Nya värderingar skall därmed 

inte påtvingas och Minjons skall inte manipuleras på något vis att tillägna sig företagets 

värderingar. Av detta kan den slutsatsen dras att en stor del av inlärningen som sker på 

Minjon är informell och därför svår att beskriva med ord vad det verkligen är som man 

lärt sig och t.ex. “hurdan en typisk Minjon är, hurdana människor som rekryteras till 

Minjon-företaget.”  

För att underlätta denna inlärningsprocess koncentrerar sig Minjons chefer, dvs. A1 och 

A2 sig på ordanvändning, dvs. de försöker använda mycket välbeskrivande ord och 

samma ord i rätt kontext med samma betydelse. T.ex. ordet “motivation” används enligt 

A1 och A2 på många olika sätt med många olika betydelser vilket blir förvirrande då man 

försöker uppvisa värdet av deras motivationsutbildning. Dessutom syns värdet hos den 

informella inlärningen och hos de abstrakta kunskaperna samt begrepp i A1 och A2s 

försök att ge välbeskrivande ord eller uttrycka det som är svårt att uttrycka med ord. 

4.2 Familjelik emotionell bindning 

 
Det som ofta kom upp i respondenternas svar i alla tre kategorier när det var frågan om 

det kännetecknande eller speciella på företaget som skiljer företaget från dess 

konkurrenter var en familjelik emotionell bindning. Denna slags bindning ansågs enligt 

respondenterna skapa samhällelighet, vilket var en faktor som nämndes av alla 

respondenter när jag bad dessa att beskriva atmosfären och det mest kännetecknande i 

Minjons organisationskultur. Samhälleligheten och ett informellt sätt att vara och 

kommunicera ansågs vara synlig i alla delar i Minjons verksamhet, dvs. inte bara i 

företagets interna kommunikation, personalutbildningsevenemang såsom mentoring 

och motivationsutbildning utan också i kundkommunikation. Samhälleligheten 
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beskrevs vara till och med så stark att vissa respondenter upplevde Minjon som en kult. 

Vissa ritualer som syns t.ex. i form av månadsträffar dit alla organisationsmedlemmar är 

inbjudna förstärker kult-påståendet. A1 -respondenten påstod själv att dessa 

månadsträffar alltid har “ett superroligt och galet tema.” A1 -respondenten beskrev 

månadsträffarna och deras betydelse för företaget noggrannare på följande sätt: 

 “En gång hade vi ett Trump-tema, en gång ett unicorn-tema och… sen har vi mycket rekvisita, 

allt innovativt, någon kan läsa dikter som man själv har skrivit eller sjunga … Det är ett härligt 

sätt att välkomna nya organisationsmedlemmar med i vår verksamhet.”  

Motivationsutbildningsevenemang eller “träningsmoduler” (finsk. valmennusmoduuli, 

egen översättning) som alla nya Minjons skall delta i fungerar även som en “rit” enligt 

A1. 

Verksamheten på Minjon verkade sakna klara gränser även då det var frågan om 

affärsverksamhet ägnat åt att skapa vinst för företaget, dvs. organisationen är ingen 

välgörenhetsförening. Det var ofta oklart för respondenterna vad mentoring-

aktiviteterna innehåller, hur ofta man skall ha träff med sin mentor och vilka saker man 

skall gå genom under mentormötena. Enligt mentorerna själva var det inte heller klart 

vad man skulle gå genom och hur ofta man hade planerat ha mentorträff med 

hyresanställda. Det man hade planerat var att man skulle gå igenom resultat av 

motivationsutbildningsevenemang och hjälpa hyresanställda att reflektera över sin 

prestation ur motivationsperspektivet samt att knyta ihop motivationsteorin med 

verkligheten i arbetet. Detta förklaras delvis genom att mentoring är en informell 

inlärningsmetod där inlärningen sker till en stor del implicit samt att sakinnehållet eller 

inlärningsresultaten är även implicita och svåra att beskriva. 

Många respondenter anser vara viktigt att mentorerna på Minjon håller ständig kontakt 

med dem samt att de beteer sig på ett varmhjärtat sätt och är öppna. Respondenterna 

upplever att mentorerna på Minjon verkligen bryr sig om dem utöver de s.k. formala 

kontakterna i företaget. 

På ett allmänt sätt verkar Minjons organisationskultur enligt respondenterna spegla 

mycket genuina, icke-hierarkiska, familjelika, nära relationer och omsorg mellan 

organisationsmedlemmarna. A2 beskrev att hon har ett grundläggande antagande i sitt 

jobb på Minjon att hon upplever sig vara genuint ivrig av att göra sitt jobb. Dessutom 

poängterade hon att hon inte behöver t.ex. med hjälp av formella kläder visa att hon 

skulle vara trovärdig i sitt jobb. A2 hävdade att grundtanken att hon på ett så genuint 
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sätt tycker om det som hon gör, trivs på arbetet möjliggör att hon kan vara sig själv på 

arbetsplatsen. Enligt A2 behövs det inga roller på arbetsplatsen som man sedan skulle 

lämna bort då man far hem från kontoret. Många respondenter från andra kategorier 

(dvs. B och C-kategorier) nämnde samma sak, dvs. att man önskar att man skulle kunna 

vara sig själv även på kundföretag som de kan vara på Minjon, men detta oftast inte är 

möjligt p.g.a. den rådande organisationskulturen på kundföretaget där man inte försöker 

stödja diversitet så mycket. Man kan dra den slutsatsen att Minjons personalutbildning 

har fört med sig bra resultat p.g.a. att de anställda upplever att de kan vara sig själva, 

vilket ökar välmåendet. Då personalen mår bra och kan arbeta avslappnade utan att ha 

några formella arbetsroller är dessa säkert även mer innovativa. Innovativitet är enligt 

Minjons chefer en av de viktigaste egenskaperna hos dess anställda, vilket de även 

försöker stödja i deras organisationskultur. 

Anställda på Minjon beskrev cheferna och mentorerna på Minjon som lätta att få kontakt 

med. Då man frågade om underliggande antaganden nämndes förtroende, delegering av 

ansvar samt beredskap att själv ta initiativ och att vara kreativ samt innovativ. Dessa 

antaganden, dvs. förtroende, ansvarstagande och beredskap av att ta initiativ nämndes 

av respondenter i alla tre kategorier.  Inlärningsmål som cheferna på Minjon nämnt, som 

även enligt dessa är de viktigaste värderingarna i Minjons organisationskultur, är samma 

som de ovannämnda egenskaperna: förtroende, ansvarstagande, beredskap av att ta 

initiativ och att vara kreativ samt innovativ. Man kan dra slutsatsen att 

personalutbildningen har lyckats så bra på Minjon p.g.a. att hyres- och normala anställda 

samt chefer alla har liknande synvinklar om viktiga värderingar och mycket positiva 

inställningar till personalutvecklingen. 

En förutsättning till ansvarstagandet nämndes av många respondenter, dvs. förtroende. 

Förtroendet skulle enligt respondenterna anses skapas genom genuina, nära, 

omsorgsfulla informella interaktioner mellan chefer och hyres- samt vanliga anställda 

då man inte har några arbetsroller. Ett exempel på detta nämnas av respondent C2:  

I rekryteringsfasen (på Minjon) kändes det att rekryterarna (A1 och A2) var mycket 

intresserade av mig …. att jag inte var en arbetssökande bland en miljon andra arbetssökanden, 

… utan att de (A1 och A2) var på ett genuint sätt, av helt andra orsaker intresserade av att lära 

känna mig.  

…. 
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Vanligtvis i olika rekryteringstillfällen brukar man ofta tänka att man inte vill vara helt ärlig, 

att det är något slags ömsesidig teater. Men då man märker (på Minjons rekryteringstillfällen) 

att de (A1 och A2) själv ger ett bra tillfälle att… en trygg miljö och att det inte är en dålig sak 

även om du skulle säga några saker om dig själv som du skulle anse vara dåliga egenskaper 

hos dig, så… jag tycker att det påverkar om jag vågar säga helt ärligt mina värderingar eller 

håller jag dem för mig själv. 

I detta referat syns även det för millennialer typiska behovet att känna sig speciella och 

individuella (Chaudbury & Ghosh 2012) där respondenten C2 beskriver att hon upplev 

att A1 och A2, dvs. rekryterarna var intresserade av henne på ett genuint sätt, att hon 

inte var ett av många andra arbetssökande. Enligt samma respondent, C2, påverkar även 

det genuina intresset som A1 och A2 visar åt hyresanställda positivt hur hyresanställda 

förhåller sig till personalutbildningsimplikationerna på Minjon, exempelvis 

motivationsutbildning: 

“...om man skulle bara säga att ‘gå nu och fyll in den här profilen och sen ska vi kolla resultaten 

för din motivationsprofil’ så skulle jag tänka att okej, de är inte alls intresserade av mig…. Men 

det känns mycket mer personligt då jag vet hurdana människor de är och vad de vill få ut av 

detta.” 

Även positiv feedback ansågs vara ett mycket relevant element när det gäller 

organisationskulturens påverkan på personalutveckling i respondenternas svar. Positiv 

feedback är en integrerad del i Minjons personalutvecklingsevenemang. Alla dessa 

evenemang kallas inte heller alltid personalutvecklingsevenemang utan bara 

månadsträff med alla Minjon -medlemmar. På alla personalutvecklingsevenemang bes 

deltagarna berätta några saker de har lyckats i på sistone och därefter skall alla andra 

hurra och klappa händerna för dem. Dessutom ger mentorerna (A1 och A2) mycket 

positiv feedback åt hyresanställda även utanför mentoringträffen t. ex. genom att ringa 

till dessa då de har märkt eller hört att dessa har agerat på ett sätt som de tycker 

representerar inlärningsmålen av Minjons personalutvecklingsevenemang. Enligt 

respondenterna i varje kategori påverkade den positiva feedbacken positivt deras vilja 

eller motivation att tillämpa sina inlärda kunskaper till praktiken. Denna positiva 

påverkan ansågs ändå inte existeras enligt vissa respondenter om feedbacken inte var 

detaljerad, dvs. om det inte uppgavs vad exakt man hade gjort väl. 

Gemenskapskänslan som det tidigare konstaterades var ett tema som upprepades oftast 

i respondenternas beskrivningar om det mest centrala i Minjons organisationskultur och 

i alla delar i dess verksamhet. Denna gemenskapskänsla förmedlades t. ex. genom att 
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använda vissa ord för att beskriva Minjon, såsom “familj”, “där friden bor” (finsk. rauhan 

tyyssija, egen översättning), “fristad” (finsk. turvapaikka, egen översättning)”, kult, osv. 

En viktig förutsättning som många respondenter nämnde för denna gemenskapskänsla 

var den upplevda likheten mellan organisationsmedlemmarna, även mellan mentorer 

och hyresanställda. 

Enligt hyresanställda respondenter på Minjon har mentoringaktiviteterna mellan 

liknande mentorer och adepter beskrivits vara “terapeutiska” och “likna terapeutiska 

omständigheter.” Ett viktigt ärende som dök upp i vissa berättelser var att det höjde 

förtroenderelationen mellan mentorn och adepten att mentorn inte arbetade på samma 

kundföretag som den hyresanställda själv utan var en “tredje part.” Enligt 

respondenterna kunde man tala om negativa ärenden och kritisera sina medarbetare vid 

behov utan att behöva vara rädd för att detta skulle påverka en negativt. Ett par 

respondenter hade utöver en mentor från Minjon ännu en annan mentor från samma 

kundföretag där de arbetade i. Enligt dessa respondenter kunde de inte tala så fritt om 

sina problem med de mentorer som arbetade i samma företag då de var rädda för att det 

skulle påverka deras position på arbetsplatsen på ett negativt sätt om de skulle kritisera 

någonting.  

Förutsättningarna för en förtroenderelation i mentoring-aktiviteter hade tänkts ut av 

mentorer själva på Minjon Oy. Detta syntes i att mentorerna inte frågade cheferna i 

kundföretaget hur det hade gått för deras hyresanställda då detta skulle hota 

förtroenderelationen mellan mentorerna och de hyresanställda även om mentorerna 

skulle få en bättre bild hur bra resultat personalutvecklingsprogram hade fört med sig.  

Ett problem som kom upp i många respondenters berättelser i varje kategori (A-C) var 

att det är svårt att sätta gränser för mentoring och för en sådan affärsverksamhet som 

Minjon har. Detta beror på att Minjons verksamhet baserar sig på förtroende och nära, 

informella och filantropiska kontakter med organisationsmedlemmarna samt på en 

mycket låg hierarki. Då är det enligt respondenterna mycket lätt för dem att fråga om råd 

från deras mentorer, dvs. “chefer”, A1 och A2. Det som många respondenter hade märkt 

var att då antalet hyresanställda växer räcker mentorernas tid inte mera för lika 

personligt samröre med dessa. För att kunna hålla verksamheten som den nu är borde 

man enligt Egege & Kutieleh (2015) samt enligt respondenten A1 sätta klara gränser för 

mentoringaktiviteter, dvs. när eller vilka tider mentorer kan kontaktas.  
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4.3 Självsäkerhet och feminism 

Att våga vara sig själv på arbetsplatsen, i detta fall på Minjon och viljan att göra detta 

som redan konstaterades även i kapitlet 4.2 som behandlade familjelika relationer har 

också mycket med ett annat tema att göra som ofta dök upp i intervjuerna, dvs. 

självsäkerhet. Minjon värdesätter självsäkerhet och diversitet högt, dvs. att man vågar 

vara annorlunda än majoriteten och också visa det, vilket syns på många olika sätt i 

företaget. Det som många respondenter konstaterade var att Minjon har en 

organisationskultur där man bryter gränser och allmänna, traditionella seder och bruk 

som på ett traditionellt sätt ansetts höra till affärslivet. Ett exempel på detta är klädstilen 

hos Minjons chefer och anställda. Enligt respondenterna klär sig Minjons chefer alltid 

mycket färggrannt, använder “glittrande plagg och enhörningstofflor”. 

Ett annat exempel på hur Minjon försöker bryta traditionella gränser inom affärslivet är 

inredning och arrangemang av kontorsläget. Enligt respondenterna finns det alltid 

massor av olika slags godis på kontoret, i olika personalutvecklingsevenemang och också 

i de interna mötena i företaget där även hyresanställda deltar i. Färggrant godis, 

inredningen full av glitter-dekorationer och mjuka leksaker anses av respondenterna 

göra en klar skillnad till den traditionella kontorsinredningen. Minjon har dessutom sitt 

kontor i en lokal där många andra startup-företag har sina egna kontor. Alla dessa 

företag delar kök och vistelseutrymmen. Minjons chefer och arbetare beskriver 

stämningen som “mycket varm och samhällelig”, vilket passar bra ihop med Minjons 

värderingar och normer som diskuterades redan tidigare i delkapitlet 4.2. “Familjelik 

emotionell bindning.” 

Färggranna kläder och dekorationer samt ett varmt, familjelikt sätt att umgås med 

Minjons och hälsa på varandra genom att t. ex. kramas, både hyresanställda och även 

nya jobbansökare som kommer på intervju var en av de oftast nämnda sakerna i Minjons 

organisationskultur enligt hyresanställdrespondenterna. Några respondenter beskrev av 

sitt eget initiativ att Minjons chefer och anställda verkar stöda s.k. “mjuka” värderingar 

och beteenden, såsom omsorg, empati, lekfullhet, estetik och femininitet.  

Fenomenet som diskuterades tidigare, dvs. genuinitet i beteenden på arbetsplatsen syns 

även i Minjons organisationskultur. Då jag frågade respondenterna ifall de anser att 

Minjons chefer är trovärdiga sådana som de är, dvs. familjelika eller informella, 

varmhjärtliga, lekfulla och feminina med färggrann och lekfull klädstil, svarade dessa 

jakande. Orsaken till detta ansågs vara att den entusiasm och självsäkerhet som Minjons 
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chefer eller personalutbildare visar i sitt arbete samt deras professionella bakgrund som 

jurister som ökar deras trovärdighet i hyresanställdas ögon. Det faktum att Minjons 

chefer har bytt sitt gamla arbete på advokatbyråer ut mot ett helt annat arbete som 

personalexperter ansågs även enligt många respondenter vara en grund som ökar 

chefernas trovärdighet. En respondent, dvs. respondenten C1 beskrev relationen mellan 

fantasifulla kläder och trovärdighet på ett sammanfattande sätt: 

… Om man träffar människor som är sådana att dessa klär sig på ett super formellt sätt och är 

lite stela och kanske med gester och annan kommunikation visar att ‘jag är mycket trovärdig’, 

så det känns kanske lite tillgjort för mig. Man börjar fundera på att varför måste du intyga 

andra så mycket att du är trovärdig. Att tror du sen inte heller själv på det och varför borde jag 

tro på det om du inte heller gör det? 

Enligt respondent A2 kan hon använda samma kläder under kundträffen som hon 

använder på kontoret eller på fritiden eftersom hon känner att hon då är sig själv. Och 

då hon är sig själv är hon även den bästa versionen av sig själv. Enhörningstofflorna 

skulle hon kanske lämna på kontoret, men annars tycker hon att hon är så professionell 

och bra på det som hon gör att det skadar ingen om hon klär sig så som hon vill och inte 

på ett sätt dom de flesta klär sig på arbetsplatser, dvs. på ett formellt eller ”vanligt” sätt. 

Minjons chefer har inte upplevt sig ha blivit mindre respekterade eller uppskattade p.g.a. 

att de arbetar som personalexperter, dvs. i en bransch dominerad av kvinnliga arbetare. 

Orsaken till denna skillnad kan enligt Minjons chefer vara att de identifierar sig mer som 

företagare, vilket är ett begrepp som inte innehåller direkta kvinnliga associationer. 

Den upplevda nyttan av personalutbildningsimplikationerna på Minjon såsom 

motivationsutbildning och mentoring har varit stor enligt respondenterna i varje 

kategori. Detta anses bero på tre orsaker. Den första grunden är att hyresanställda 

verkligen har upplevt att de har kunnat tillämpa deras inlärda kunskaper om 

motivationsutbildning och mentoring i praktiken då de vet vad som motiverar dem och 

vilka saker som minskar deras motivation. Mentoring har hjälpt dem att reflektera över 

inlärningsmålen av motivationsutbildningsevenemangen genom diskussioner med 

mentorer. Understöd, empati och förtroenderelationen har bidragit till denna process 

enligt respondenterna. Den andra grunden till den upplevda nyttan av Minjons 

personalutvecklingsevenemang är enligt respondenterna att de inte behöver mycket 

övertygande om motivationsutbildningens nytta genom t. ex. vetenskapliga 

undersökningar, vilka enligt respondenterna skulle även vara tillgängliga eftersom de 
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själv är så intresserade av motivationsärenden eller självstyrning och tror på deras 

effektivitet. 

Ett annat intressant resultat kom upp gällande rekryteringens påverkan på 

organisationskulturen. Den s.k. ”Minjon-andan” eller ”Minjon-magin” (finsk. Minjon-

henki, Minjon-magia, egen översättning) verkar enligt respondenternas svar vara något 

som är svårt att beskriva med ord, man får bara veta hurdant det är genom att uppleva 

det själv. Enligt respondenterna verkar alla Minjon-medlemmar vara likasinnade men 

då man frågar på vilket sätt eller vad detta innebär är det mycket svårt för alla 

respondenter att svara på frågan. 

Ett tema som dök upp i respondenternas svar var att man ger mycket ansvar till de nya, 

icke-erfarna organisationsmedlemmarna redan från början. Då Minjon enligt den enda 

anställda (B) som arbetar på Minjons högkvarter har get mycket ansvar åt henne redan 

då hon först började har det känts mycket bra för henne. Hon upplev att cheferna 

verkligen litar på henne, att hon kan vara trovärdig och bra som ung och icke-erfaren. 

Då respondent B hade konstaterat att hon hade först blivit lite osäker på om hon kan gå 

på ett kundmöte med en verkställande direktör så hade Minjons chefer direkt sagt att 

hon kan göra det. Dessutom hade cheferna poängterat att hon inte alls borde tveka på 

det. 
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5 DISKUSSION 

I denna del av avhandlingen diskuteras de väsentligaste resultaten och teman genom att 

ta hänsyn till teorierna från litteraturgenomgången. Resultaten diskuteras genom 

forskningssyftens och –frågornas synvinklar i del 5.1. Dessutom diskuteras det som inte 

sades i intervjuerna och möjliga grunder till detta. Slutsatserna sammanfattas i 5.2, 

implikationer för chefer i 5.3 och förslag till fortsatt forskning anges i delkapitel 5.4. 

5.1 Hur, varför och med vilka förutsättningar påverkar 
personalutvecklingskulturens värderingar, normer och 
beteendemodeller implementeringen av personalutveckling i 
organisationen? 

5.1.1   Språk som en artefakt 

Språkanvändning verkar ha en stor påverkan på Minjons organisationskultur samt på 

personalutvecklingsimplikationer på företaget, dvs. på mentoring och 

motivationsutbildning. Som Schein (1992, s. 25) påstod är språket en del av s.k. 

artefakter, de synligaste delarna i organisationskulturen som kommunicerar och 

representerar organisationens värderingar, normer och underliggande antaganden åt 

dess medlemmar. Enligt Hogan & Coote (2014, s. 1618) är artefakterna ytterst viktiga 

eftersom de önskade värderingarna och normerna inte kan meddelas åt 

organisationsmedlemmarna utan artefakter. Dessutom fungerar de ”superroliga och 

galna” månadsträffar, som diskuterades i resultatkapitlet av detta arbete, som riter 

enligt A1 respondenten för att välkomna nya organisationsmedlemmar i organisationen. 

Betydelsen av ritualer vid integreringen av nya anställda i organisationskulturen 

nämndes även av Hogan & Coote (2014, s. 1618). De ”superroliga och galna” teman i 

månadsträffarna stöder även påståenden om millennialers dragning till lek, fantasi och 

förfrågningar eller undersökningar på arbetet (Brown & Thomas 2001, hänvisat i von 

Breda-Verduijn och Heijboer 2016, s. 124).  

 Wilkins & Ouchi (1983, s. 469 & 475) konstaterar att språket förmedlar vad 

organisationen intresserar sig för och hurdana mål den har och hela 

integreringsprocessen till organisationskulturen är relativt tidskrävande. Den kräver 

även mycket samröre med de integrerade organisationsmedlemmarna för att kunna 

lyckas. Resultaten av intervjuerna stöder dessa ovannämnda påståenden.  

Genom speciell språkanvändning, t. ex. genom att använda särskilda, engelskspråkiga 

och beskrivande ord såsom “moderfartyg” eller “vägledande stjärna” kommunicerar 

företaget åt sina anställda vissa slags meningar som man kan förstå genom associationer 
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relaterade till dessa ord. Sådana associationer kan t. ex. vara en familjelik emotionell 

bindning eller samhällelighet som man kan associera med ordet moderfartyg. 

“Vägledande stjärna” i sin tur kan framkalla associationer relaterade till tematiken - dvs. 

full av fantasi, rymden, amerikansk populärkultur  - som finns omkring Minjon, dvs. i 

alla delar i dess verksamhet. Även här syns kontinuerligheten i teman, dvs. rymden, som 

var årets 2016 tema för Minjon med mottot “space is the limit” (sv. “gränsen går i 

rymden”, egen översättning) Mycket beskrivande ord kan ses som ett exempel att ge ord 

till figurativa, abstrakta meningar i organisationskulturen. 

Genom att stöda de informella inlärningsprocesserna samt tilltagningen av den implicita 

kunskapen med välbeskrivande ord och uttryck, såsom “johtotähti” (sv. vägledande 

stjärna, egen översättning) kommunicerar åt anställda värderingen av den implicita 

kunskapen och den informella inlärningen vilket ökar deras vilja att tillämpa det inlärda 

i praktiken. Då värdet av personalutbildningen och den informella inlärningen godkänns 

av organisationsledarna och i hela organisationen samt kommuniceras åt dess anställda 

brukar resultatet av personalutbildning vara lyckat. (Se t. Ex. Nikandrou, Binia & Bereri 

2009, s. 264-265) 

Språket verkar även ha en påverkan direkt på själva personalutvecklingen. Språket 

verkar kommunicera världsbilden åt organisationsmedlemmarna på Minjon Oy ur 

organisationskulturens synvinkel, vilket är en viktig funktion av språkanvändningen i 

organisationen enligt Wilkins & Ouchi (1983, s. 469 & 475). Exempelvis rymdtematiken, 

vilket även syns i slogan ”Space is the limit” återkommer och syns i företagets alla 

mediekanaler, fysiska väsende och språk enligt respondenterna i alla kategorier. Den 

upprepade förekomsten av rymdtemat är väsentligt då man vill förstärka budskapet i 

temat eller verkligen lyckas med att förverkliga det önskade budskapet i temat, dvs. att 

det inte finns några hinder eller gränser alls då gränserna “går i rymden”. Viktigheten av 

den upprepade förekomsten av organisationens värderingar och beteendemodeller i 

organisationens alla enheter och verksamheter betonas även av Ballesteros-Rodríquez et 

al. (2012, s. 3236) Om rymdtemat inte skulle användas i kundkommunikationen och 

bara internt i företaget skulle arbetarna kanske börja ifrågasätta viktigheten eller 

sanningsenligheten av rymdtemat och dess budskap. 
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5.1.2 Kontinuerlighetens betydelse 

Kontinuerligheten i alla delar i organisationskulturen verkar vara ett relevant koncept 

för att skapa och behålla trovärdigheten av Minjons personalutvecklingsverksamhet i de 

anställdas eller hyresanställdas ögon. På det viset fungerar kontinuerligheten även som 

en viktig förutsättning för att organisationskulturens värderingar, dvs. innovativitet, 

kreativitet, självstyrning, positivitet och hög motivation eller trivsel i arbetet skulle 

förmedlas och förverkligas hos de anställda, dvs. att de skulle tillägna sig dessa. Som 

många hyresanställda respondenter konstaterade syns den upplevda lekfullheten, 

samhälleligheten och genuiniteten hos Minjons chefer i deras kommunikation, dvs. både 

i den inre och i kundkommunikationen, i det fysiska väsendet såsom kontorsutrymmen, 

inredning, dekorationer och tillbehör i olika evenemang i Minjons högkvarter i olika 

personalutbildnings- och icke-formella, dvs. i företagets interna evenemang. Såsom 

många respondenter påpekade skulle det minska företagets trovärdighet om de 

ovannämnda egenskaperna inte skulle vara synliga i t. ex. företagets interna verksamhet 

och bara i kundkommunikationen. Detta påstående kan även förstärkas med teorin 

(Ballesteros-Rodríguez, De Sáa-Pérez och Domínguez-Falcón (2012, s. 3236).  

Som respondenterna meddelade, hjälpte det dessa att förstå, minnas och tillämpa sina 

nya inlärda kunskaper i praktiken eftersom kommunikationen på 

utbildningsevenemangen var mycket klar, enkel och visuell. Organisationskulturens 

faktorer på Minjon, dvs. icke-formell kommunikation, en obefintlig hierarki, upplevd 

varmhjärtlighet, uppriktighet och omsorg passar bra ihop med klarhet, enkelhet och 

visualitet, dvs. utbildnings- eller presentationssättet fick stöd från organisationens 

värderingar och beteendemodeller, vilket även stöder teorin av Ballesteros-Rodríquez et 

al. (2012, s. 3236). 

Kontinuerligheten anses vara även nästan ett antagande hos Minjons hyresanställda, 

dvs. värderingen för en organisationskultur i vilken dess värderingar och 

beteendemodeller syns i all verksamhet på samma sätt har blivit mycket viktig och 

central för Minjons organisationsmedlemmar (Schein 1984, s. 3-4). De ovannämnda 

sätten att uttrycka organisationskulturen, dvs. kommunikation och språkanvändning, 

dekoration och utrymmen fungerar som artefakter som är nödvändiga för att förmedla 

organisationskulturen åt dess medlemmar (se t. ex. Hogan & Coote 2014, s. 1618) 
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5.1.3 Trovärdighet och motivering för värdet av personalutveckling 

Trovärdigheten för med sig även förtroende och uppskattning för företagets aktiviteter, 

såsom också för personalutveckling. Genuinitet kan anses vara en förutsättning för 

trovärdigheten i organisationen, som respondent C2 påpekade då hon beskrev den 

färggranna och lekfulla klädstilen av Minjons mentorer. 

Även den speciella slags relation som mentorrelationen är har ansetts påverka anställdas 

prestation på arbetsplatsen positivt då den beskrivs vara annorlunda relation än en 

familjerelation men inte heller en professionell relation på en arbetsplats (Dallos & 

Comley-Ross 2005). 

Trovärdigheten och uppskattningen i sin tur kan anses föra med sig en större förståelse 

för varför personalutvecklingsmetoder såsom motivationsutbildning och mentoring på 

Minjon påstås vara betydelsefulla aktiviteter. Att begrunda betydelsen för utbildningen 

åt utbildningsdeltagare, dvs. åt anställda och hyresanställda är en viktig förutsättning för 

att personalutbildningen skall lyckas.  

I stort sätt ansågs Minjons personalutbildning föra med sig önskade resultat enligt den 

feedback som cheferna hade fått av sina kundföretag och också av själva 

utbildningsdeltagarna. De önskade resultaten definierades som en ökning i de anställdas 

självkännedom och faktorer som motiverar dessa att prestera bra i arbetet. Det som 

ibland blev oklart var hur stor påverkan upplevdes vara i vissa fall, dvs. hur mycket av en 

slags förändring i de anställdas beteendemodeller, t. ex. ökad vilja eller förmåga att kasta 

sig över nya uppgifter berodde på de anställdas egna egenskaper som existerade redan 

före Minjons personalutbildning och hur mycket av detta berodde på Minjons 

personalutveckling. Detta, som det nämndes redan t. ex. av Salas & Cannon-Bowers 

(2001, s. 472) och Wright, McMahan, Snell & Gerhar (2001, s. 111-112), anses bero på att 

det är svårt att mäta exakta resultat av personalutveckling och de faktorer som påverkar 

den. Det här beror i sin tur mycket på att själva begreppet är abstrakt och svårt att 

definiera (Hamling & Stewart 2011). Den faktorn som gör det ännu svårare att identifiera 

och mäta exakta resultat av personalutveckling är ökningen av den informella 

inlärningen och implicita kunskapen i organisationen (Raper et al. 1997, s. 9 ; Clarke 

2004, s. 143, hänvisning till Nonaka 1994 och Ernaut 2000). 

En annan förklaring till uppskattningen och positiv feedback fått från Minjons 

hyresanställda gällande personalutveckling, såsom mentoringträff, kan anses vara 

likheten mellan mentorer och adepter. Enligt Finkelstein, Allen och Rhoton (2003) anses 
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likheten mellan mentorer och adepter, dvs. de personer som mottar mentoring vara 

högre om det inte finns en stor åldersskillnad mellan dessa. Finkelstein et al. (2003) 

hävdar att det är lätt för adepter att relatera till lika gamla mentorer då dessa ofta brukar 

ha liknande mål och intressen. Liknande mål och intressen kunde förklaras åtminstone 

av det faktum att på Minjon hör alla anställda och mentorer till millennialerna och p.g.a. 

att Minjon förmedlar jobb för liknande roller, dvs. för kontorsassistenter speciellt i 

advokatbyråer. Detta beror på att Minjons grundare och mentorer har mycket kontakter 

till advokatbyråer eftersom de själva först har utbildat sig till advokater.  Enligt 

hyresanställda respondenter påverkar samma yrkesmässiga grund även 

samhörighetskänslan mellan mentorer och adepter. 

Ett intressant resultat som kom upp var att Minjons anställda påstod att de verkligen 

tror på personalutvecklingens effektivitet och värdesätter den högt samt att dessa inte 

behöver bevis för personalutvecklingens effektivitet t. ex. i form av några vetenskapliga 

forskningar. Detta är ett intressant resultat då man jämför teorier om problem med 

personalutveckling då de ofta verkar sakna vetenskapliga resultat eller teorier och därför 

även saknar anseende (Salas & Cannon-Bowers 2001, s. 472, även Wright, McMahan, 

Snell & Gerhar 2001, s. 111-112). En möjlig orsak till detta kan anses vara som A1 

poängterade när det var frågan om förutsättningar för motivationsutbildningen att 

Minjon rekryterar sådana personer som har förmågan att reflektera över sitt eget 

beteende och som verkar vara intresserade av motivation samt drömmeri för att kunna 

delta på motivationsutbildning. Dessutom påstod Minjons anställda intressera sig för 

personalutveckling och självstyrning. 

Ett intressant ärende som inte kom upp i intervjuerna var de negativa egenskaper som 

man forskat i relationer mellan lika gamla mentorer och adepter. Enligt Finkelstein et al. 

(2003) kan den upplevda sakkunnigheten i mentorrelationen lida om mentorer och 

deras adepter blir nära vänner, dvs. om mentorrelationen förvandlar sig till en 

vänskapsrelation. Speciellt intressant är detta forskningsresultat då Minjons verksamhet 

till en stor del baserar sig på genuinitet och informella, omsorgsfulla relationer mellan 

chefer och anställda. Kanske varierar den upplevda sakkunnigheten hos mentorer 

mellan olika företag där mentoring äger rum och i ett företag som Minjon där informella 

och vänskapsrelationer är nästan ett självklart antagande upplevs vänskapsrelationerna 

inte på ett negativt sätt heller i mentoring. 

Den genuinitet som Minjons chefer ansågs ha gentemot den koncept som dessa hade 

skapat, dvs. motivationsutbildning genom mentoring, förde med sig mera trovärdighet 
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för cheferna och samhällelighetskänsla mellan organisationsmedlemmar. Genom 

samhällelighetskänslan delas makt och ansvar mellan anställda och genom 

trovärdigheten och genom att de anställda identifierar sig med andra likasinnade 

kollegor, dvs. hyresanställda och chefer/mentorer förstår dessa även bättre betydelsen 

för personalutveckling.  

 

5.1.4 Problemet med att bli medveten om implicita kunskaper och 
omedvetna processer 

Då man granskar intervjufrågorna närmare märker man att man inte fått svar till alla 

frågor eller att respondenterna har haft betydande svårigheter att svara på dessa. Sådana 

frågor handlade ofta om den direkta kopplingen mellan organisationens värderingar och 

den upplevda nyttan av personalutvecklingsimplikationer eller på vilket sätt 

organisationen försöker få de anställda att tillägna sig dess värderingar och 

beteendemodeller. De anställda upplevde till största delen antingen att organisationen 

inte försöker få dem att tillägna sig några värderingar då de inte ens var medvetna om 

vad som skulle vara Minjons officiella värderingar – antagligen stod det ingenstans. En 

orsak till detta kan vara att företaget ännu är ganska ungt och befinner sig i en startup-

fas och skulle inte ens ha hunnit skriva dess officiella värderingar på dess webbsidor. 

En annan förklaring till detta skulle kunna vara som cheferna, dvs. A1 och A2 

konstaterade, att dessa inte tycker att man på något vis kan “skapa nya värderingar i 

personalutvecklingsevenemangen” eller få anställda att tillägna sig företagets 

värderingar, dvs. de värderingar som cheferna skulle önska att deras anställda skulle 

tillägna sig. Enligt A1, A2, B1 samt enligt många hyresanställda respondenter väljs det ut 

sådana personer redan i rekryteringsfasen som har samma eller liknande värderingar 

som finns i Minjon-företaget. På det viset behöver man inte försöka få anställda att 

tillägna sig värderingar. Dessa värderingar nämns ändå inte direkt. På det viset är det 

ändå frågan om informell kunskap då det inte har skrivits upp någonstans eller sagts 

direkt (Clarke 2004, s. 143 som hänvisar till Brookfield 1992, Meggison 1996, Rigano & 

Edwards 1998). Den viktigaste förutsättningen för att bli rekryterad till Minjon som 

nämns enligt Minjons chefer, dvs. av respondenter A1 och A2, är arbetssökandens 

förmåga att reflektera sitt beteende och tankesätt. Detta anses vara viktigt för att den 

anställda skall kunna bli medveten om sina motivationsfaktorer och beteenden som 

diskuteras på motivationsutbildningsevenemang och på mentorträffar.  
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Ändå har den positiva feedbacken en stor roll då man granskar på vilket sätt Minjon-

företagets värderingar påverkar personalutvecklingen på samma företag. Anställda 

enligt hyresanställda respondenter blir berömda för saker som de har lyckats i speciellt 

på sina arbetsplatser hos Minjons kundföretag, dvs. om de har kunnat utnyttja sina 

motivationsprofiler som de fått av Minjons motivationsutbildning. Ofta innehåller 

respondenternas berättelser även vissa värderingar, dvs. att man har varit finkänslig, 

effektiv eller initiativrik eller helt enkelt att man har gjort någonting konkret, dvs. exakt 

det som Minjons chefer har uppmanat på utbildningsevenemangen. Ett exempel på detta 

nämndes av respondent C1 där hon berättade att hon inte började tala om sina negativa 

känslor gällande sin chef inför sina kollegor utan berättade om dessa för sin mentor och 

på det viset inte skapade en negativ atmosfär hos kundföretaget. Detta kan anses vara ett 

sätt för Minjons chefer att försöka få dess anställda att tillägna sig vissa 

beteendemodeller som i sin tur baserar sig på värderingar (Schein 1984, s. 3-4) Ändå 

anser respondenter i alla kategorier att Minjons chefer inte försöker kommunicera på 

något klart sätt vad de önskar av sina Minjons, dvs. anställda eller hyresanställda p.g.a. 

att detta är implicit information eller kunskap. 

Många respondenter tyckte att Minjons värderingar som de själv hade upplevt, såsom 

samhällelighet, uppskattning för diversitet, positivitet och förmågan att ta initiativ har 

hjälpt dessa att tillämpa inlärda kunskaper i praktiken, vilket stöds även av 

undersökningen gjort av Hassan (2007, s. 444). På vilket sätt eller till hur stor grad detta 

skett var ändå oklart för respondenterna. Det som kom upp i många respondenternas 

svar var att den förtroenderelation som skapas mellan mentorer och anställda och det 

informella, familjelika beteendet hos Minjons chefer och anställda samt ett genuint 

intresse som dessa visar mot hyresanställda har ökat de hyresanställdas motivation och 

vilja att delta på motivationsutbildningsevenemang samt att tillämpa de inlärda 

kunskaperna i praktiken. Då jag frågade respondenterna i B och C-kategorier, dvs. 

anställda och hyresanställda hurdana antaganden det skulle finnas enligt dessa i Minjons 

organisationskultur, var de antaganden, såsom innovativitet och förtroende samma som 

de inlärningsmål som Minjons cheferna hade nämnt för personalutbildningen i 

företaget. Som James, James & Ashe (1990, hänvisat i Bunch 2007, s. 149) och Hatch 

(1993, s. 675 & 681) även kom på, har positiva inställningar för personalutveckling, 

speciellt i form av djupt liggande antaganden, ansetts stöda personalutveckling. 

En vidare exempel för den implicita kunskapen kom upp t. ex. då man diskuterade 

begreppen ”Minjon-andan” eller ”Minjon-magin.” Dessa begreppen kom ofta upp i de 
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flesta respondenternas svar men då jag frågade vad dessa begreppen innebär, svarade 

respondenterna antingen att det inte går att förklara eller att man bara måste uppleva 

det själv. Detta kan ses som ett exempel av implicit kunskap. (Clarke 2004, s. 143, 

hänvisning till Nonaka 1994 och Ernaut 2000) Den implicita kunskapen om hurdant det 

är att vara en Minjon verkar synas i organisationens språk, medlemmarnas beteenden, 

inredningen och dekorationerna, personalutbildningen och i interna evenemang eller 

ritualer. På det viset integreras den implicita kunskapen i alla organisationskulturens 

beståndsdelar för att medlemmarna skall kunna tillägna sig den. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den trovärdighet och uppskattning som 

Minjons hyres- och normala anställda har för personalutveckling beror till största delen 

på den trovärdighet som dessa anser att Minjons chefer har, en familjelik emotionell 

bindning, det genuina intresset för anställda och hyresanställda, att man utgår från de 

hyresanställdas perspektiv, dvs. att man försöker hitta ett passligt jobb för hyresanställda 

och inte en passlig anställd för kunden samt att utveckla de hyresanställdas 

självkännedom även om den anställda inte ens skulle bli rekryterad för Minjons 

kundföretag. Det är då frågan om en mutuell relation – Minjons anställda tar ansvar för 

sitt eget agerande och resultat från personalutveckling om de känner att det finns en 

grund för detta. Ändå, som ett par hyresanställd respondenter påpekade, förbrukar det 

mycket tid och andra resurser (se t. ex. Wilkins & Ouchi 1983, s. 469 & 475) för att denna 

slags familjelik emotionell bindning kan skapas. Enligt ett par respondenter hade det 

ökade antalet hyresanställda redan påverkat implementeringen av personalutveckling, 

dvs. mentoring på Minjon då mentorerna inte mera hade så mycket tid för att arrangera 

individuella mentoringträffar. Inbjudan till mentoringträffar hade inte mera kommit så 

ofta som tidigare, dvs. ett par gånger inom två månader. Många ansåg att den största 

uppmaningen för Minjon-företaget är hur den familjelika, unika och genuina 

organisationskulturen kan bibehållas då antalet Minjoner växer när den baserar sig 

enligt respondenterna till största delen på chefernas eller mentorernas, A1 och A2s 

personligheter. Man kan fråga sig om denna slags organisationskultur skulle fungera i 

en koncern med hundratals anställda eller med förutsättningen för familjelika, genuina 

relationer en mindre grupp av människor. 

Enligt respondent B1 är det för henne ganska svårt att komma ihåg de inlärningsmål som 

är relaterade till motivation eller abstrakta ärenden om man inte förstärker minnesbilder 

genom pågående utbildningssituationer, t. ex. genom att delta på webinarier eller olika 

slags föreläsningar. Samma gäller enligt henne inte för konkreta inlärningsmål, t. ex. hur 
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man använder ett visst program. Denna respons stöder den förutsättning som nämndes 

tidigare att Minjon borde skaffa mera resurser för mentorträffar då antalet anställda ökar 

för att kunna säkerställa bra inlärningsresultat. 

Dessutom påverkar likasinnande mentorer hyresanställdas positiva erfarenheter av 

mentoring. Detta påstående förstärks av både teorier och av hyresanställdas respons. Då 

både mentorer och hyresanställda hör till millennialer, är nästan lika gamla, hör till 

samma kön, har arbetat inom samma industri eller haft liknande arbetsuppgifter, är det 

lättare för hyresanställda att identifiera sig och öppna sig till deras mentor.  (Finkelstein 

et al. 2003) 

5.2 Hur, varför och med vilka förutsättningar påverkar konceptet lärande 
organisation och liknande personalutvecklingsmodeller relaterade 
till organisationskulturen implementering av personalutveckling i 
organisationen? 

5.2.1 Familjelika relationer mellan organisationsmedlemmar 

Konceptet lärande organisation kan anses påverka personalutveckling på Minjon på ett 

par olika sätt. Den största grunden till varför Minjons organisationskultur kan anses 

påverka personalutvecklingen är den familjelika emotionella bindningen som skapas 

genom genuina, familjelika förhållanden mellan chefer eller mentorer och anställda samt 

hyresanställda. Denna slags familjelik relation liknar vissa beståndsdelar i DLOQ-

modellen, såsom t.ex. möjligheten att uttrycka sig fritt, teaminlärning och 

samhörighetskänslan. (Marsick & Watkins 2003) 

Minjons organisationskultur liknar konceptet “Gemeinschaft” (Chadbury & Ghosh, 

hänvisning till Hershatter & Epstein 2010) och en organisationskultur med genuint 

omsorgsfulla, empatiska och stödjande beteenden mellan organisationsmedlemmarna 

(Barsade & O’Neill 2014). Detta syns även i hyresanställdas beskrivningar om Minjons 

organisationskultur och dess chefer eller mentorer (dvs. A1 och A2).  

Familjelika förhållanden skapar med sig starka förtroenderelationer vilka möjliggör att 

anställda fritt vågar uttrycka även negativa tankar gällande deras arbete. Det sist nämnda 

möjliggörs även genom att mentorer är s.k. ”tredje män”, de arbetar inte på samma 

kundföretag som hyresanställda och är därför, som en respondent påpekade, oberoende 

aktörer. Enligt denna respondent upplever hon att det inte kan skada hennes karriär eller 

förhållandena på arbetsplatsen på något sätt då mentorn inte arbetar på samma företag 

som hon. Samma respondent, C7, hade en annan mentor på kundföretaget. Hon ansåg 
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att hon inte kunde tala så fritt om negativa ärenden till mentorn som arbetade på samma 

företag med henne än till hennes mentor på Minjon. 

Att få berätta om problem åt någon som har tagit som sin uppgift att på ett genuint sätt 

lyssna och försöka ge understöd samt försöka lösa den andras problem är något som har 

visats vara en mycket effektiv metod i personalutveckling. (Buck 2017) Andra grunder 

till varför mentoring har ansetts ha en positiv påverkan på de anställdas prestation i 

arbetet är bl.a. det att anställda upplever att mentorer verkligen gör någonting konkret 

för att hjälpa dem, att det inte bara är ord på en Power Point-presentation eller löften 

som någon gett dem i organisationen men som inte har förverkligats trots detta. (Dallos 

& Comley-Ross 2005) 

Minjon verkar vara en del av den rådande trenden där företagen blir allt mer informella, 

hierarkin blir låg eller nästan obefintlig, positionsrollerna hos de anställda är utspridda 

eller breda och dessa kan variera från dag till dag, gränserna mellan avdelningarna och 

verksamheterna är oklara samt flexibiliteten är hög. (Walker, 1988) En låg grad av 

formalitet och hierarki i en organisationskultur har påståtts bidra till mer 

ansvarstagande, en upplevd högre grad av viktighet hos anställda samt högre 

innovativitet. (Grundberg & Yates Moore 2015). Då företaget är relativt ung, det har 

existerats först i två år, är ett faktum som visserligen bidra till de ovanstående 

påståenden, dvs. dessa egenskaper i organisationskulturen anses i allmänt höra till 

startup-företag där verksamheten saknar klara gränser då många tillvägagångssätt ännu 

inte har etablerats.  

Då Minjons grundare och alla respondenter i denna studie är s.k. millennialer, dvs. 

personer som är födda mellan 1979-1994 och som påstås ha olika värderingar och 

normer än de äldre generationerna (Chaudbury & Ghosh 2012) stöder följande resultat 

från intervjuerna teorier om millennialer: Många respondenter värdesätter att 

mentorerna på Minjon håller ständig kontakt med dem samt att de är varmhjärtade och 

öppna. Respondenterna konstaterade att det känns att mentorerna på Minjon verkligen 

bryr sig om dem utöver de s.k. formala kontakterna i företaget. 

Enligt teorier gällande millennialer är det viktigt för dem att ha en nära och personlig 

kontakt med chefer och kollegor (Chadbury & Ghosh, hänvisning till Hershatter & 

Epstein 2010). De egenskaper som t. ex. Hassan (2007, s. 444) nämner såsom 

människovärdig behandling och förtroende stöder även respondenternas beskrivningar 
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om de egenskaper som de värderar högt i Minjons organisationskultur, som även enligt 

Hassan (2007, s. 444) bidrar till personalutveckling. 

Förtroenderelationen kan ändå förhindra mätningen av resultat från 

personalutveckling. Enligt A1 och A2 har de inte kunnat mäta resultat fått från 

mentoringträffar och motivationsutbildning genom att fråga direkt kundföretagen hur 

Minjons hyresanställda hade presterat där, då detta kunde skada den djupa 

förtroenderelationen som finns mellan mentorer och deras adepter eller hyresanställda. 

Detta påstående stöder teorin om att personalutvecklingsresultat är svåra att mäta p.g.a. 

att en stor del av inlärningsmålen är s.k. implicit information (Clarke 2004), såsom 

inlärningsmål i mentoring-aktiviteter (Dallos & Comley-Ross 2005) samt att det är ofta 

oklart på vilket sätt personalutveckling bidrar till en ökning i den ekonomiska nyttan för 

företaget (Wright, McMahan, Snell & Gerhar 2001, s. 111-112). Att vara rädd för att 

förtroenderelationen mellan chefer och anställda kan skadas är bara en grund till varför 

man ofta inte ens mäter resultat fått från personalutveckling (Saari et al. 1988, s. 734). 

Även i andra liknande modeller för organisationskulturer som har påståtts bidra till 

personalutveckling, dvs. i den organisationsomgivning som präglas av kontinuerlig 

inlärning och organisationsklimat som bidrar till kunskapstillämpning finns element 

som stöder resultat fått av denna avhandling. Exempelvis ansågs den största påverkan 

på de anställdas motivation att tillämpa sina inlärda kunskaper i praktiken vara det stöd 

som de får av sina kollegor och chefer för att göra detta. Positiv feedback och belöningar 

som man kan få av kollegor och chefer efter att ha tillämpat sina nya inlärda kunskaper 

i praktiken (Tracey et al. 1995) påstods även av respondenterna i varje kategori påverka 

deras motivation att göra detta. Belöningar i detta fall var bara icke-monetära, dvs. dessa 

var bara i form av positiv feedback. Den positiva feedbacken ansågs ändå vara mycket 

viktig för att vara motiverad att tillämpa sina kunskaper i praktiken och utvecklas i sitt 

arbete, vilket även går ihop med teorier om den positiva feedbackens betydelse för 

millennialer (Chaudbury & Ghosh 2012). 

5.2.1.1 Riter och att dela makt åt anställda 

Som tidigare konstaterades är Minjon ett företag med mycket låg hierarki. Detta betyder 

i sin tur även att anställda har mycket makt att påverka saker. Att dela makten mellan 

anställda är även en beståndsdel i DLOQ-modellen (Marsick & Watkins 2003). Att 

anställda får makt, dvs. anställda som arbetar på Minjons huvudkontor (dvs. respondent 

B1) även om dessa inte hade mycket erfarenhet av vissa uppgifter litar cheferna på de 
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anställdas egen förmåga att leta upp information och fatta beslut själv. Dessa får då 

mycket ansvar och friheter. P.g.a. mutualismen i mänskliga relationer vill de anställda 

även prestera bra av sin egen vilja och motivation och då behöver cheferna inte 

kontrollera mycket de anställdas arbete, som A1 och A2 konstaterade. 

Riterna hjälper nya anställda att bekanta sig med organisationens värderingar och 

beteendemodeller. Att dela makten mellan anställda syns även i riter såsom i 

månadsträffen på Minjon där alla deltagare får uppträda eller på något annat sätt lära de 

andra något speciellt som man själv kan. Riter fungerar då som artefakter (Schein 1984) 

för att synliggöra abstrakta vanor och andra ärenden i organisationskulturen. 

Värderingen av familjelika relationer, lek och fantasi, som är viktiga för millennialer 

(Brown & Thomas 2001, hänvisat i von Breda-Verduijn och Heijboer 2016, s. 124) 

förmedlas då åt anställda genom riter. Dessa riter, såsom även “drömdagen” (finsk. 

unelmapäivä, egen översättning) som Minjon-företaget använder i stället för normala 

intervjuer symboliserar detta att man utgår från anställdas synvinkel och behov och tar 

alla i beaktande som individer, vilket ökar de anställdas motivation och 

samhörighetskänslan enligt respondenterna i varje kategori.  

5.2.2 Resultat som strider mot teorier om lärande organisationer och 
liknande modeller om organisationskulturer som stöder 
personalutveckling 

Alla nivåer i konceptet lärande organisationer eller i DLOQ-modellen (Marsick & 

Watkins 2003) kunde inte identifieras på Minjon. Det finns vissa orsaker för detta. 

Exempelvis förmågan och möjligheten att dela information bland anställda, cheferna och 

underordnade om strategin samt vad som händer i företagets omgivning ansågs det inte 

finnas enligt hyresanställda, även om dessa anses vara mycket viktiga för att en 

organisation kan anses vara en lärande organisation. En lärande organisation anses vara 

en organisation där inlärningen är proaktiv och sker inte bara på en individuell utan 

mera effektivt på en organisationell nivå. (Marsick & Watkins 2003; McHargue 2003, s. 

200; Argyris 1993; Roth & Senge 1996, s. 103) 

Man kunde förklara bristen på information om Minjons strategi hos dess hyresanställda 

genom att några av de anställda som intervjuades bara hade arbetat en kort tid för 

Minjon, dvs. som Minjons hyresanställda i dess kundföretag och hade p.g.a. detta ännu 

inte hunnit bekanta sig mycket med företaget. En annan orsak kan vara att Minjons 

hyresanställda arbetar inte i Minjons huvudkontor och ser därför inte heller Minjons 

chefer dvs. mentorer eller andra anställda, som inte är hyresanställda, varje dag. Om det 
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skulle vara frågan om anställda som arbetar i samma utrymmen som de även lyfter lönen 

från skulle dessa kanske veta mera om företagets strategi. Den sista förklaringen kunde 

vara, som det tidigare har konstaterats i olika ställen, att företaget ännu befinner sig i en 

startup-fas och har därför inte heller själv hunnit etablera några väl genomtänkta 

strategier. 

Att de hyresanställda upplevde att de inte delade mycket information mellan andra 

anställda i “Slack”, i en kommunikationsapplikation som Minjon bjuder åt sina 

organisationsmedlemmar där alla medlemmar, även chefer och anställda som arbetar på 

huvudkontoret, är med. Detta kan förklaras med att Minjon är ett företag som hyr ut 

personal, dvs. att hyresanställda tillbringar mera tid hos deras kundföretag och med 

deras anställda. Minjon har ändå bjudit på en kommunikationsapp där alla dess 

organisationsmedlemmar kan kommunicera om saker, vilket stöder teorin om lärande 

organisationer och delandet av information (Marsick & Watkins 2003). Att 

hyresanställda inte har upplevt att Minjon skulle bjuda på kontinuerliga möjligheter för 

dess anställda att dela information och att lära dem hur de lär sig bäst kan förklaras med 

att det är frågan om millennialer som redan som unga har lärt sig tack vare teknologin 

att leta upp information själv på internet och kommunicera med andra anställda via olika 

teknologiska kanaler. (Chaudhury & Ghosh 2012) Det anses kanske inte vara någonting 

speciellt att Minjon bjuder på en kommunikationsapp, dvs. Slack, då Minjons relativt 

unga hyresanställda använder så många andra kommunikationskanaler varje dag. 

Undersökningen av Marsick & Watkins (2003) som poängterar betydelsen av 

informationsdelande och de anställdas förmåga att lära sig hur de lär sig bäst kan kanske 

förklaras med att undersökningen gjordes i början av 2000-talet då internet och dess 

möjligheter t. ex. med informationsdelandet hade ännu inte blivit en självklarhet i 

organisationer, speciellt inte hos äldre generationer.  

 

5.3 Hur, varför och med vilka förutsättningar påverkar 
organisationskulturen personalexperternas arbete? 

5.3.1 Uppskattning av feminism, självsäkerhet och ”mjuka kunskaper” 

Minjons verksamhet anses till största delen enligt respondenterna basera sig på 

genuinitet, omsorg för andra organisationsmedlemmar, samhällelighetskänsla och 

“terapeutiskt liknande” mentorträff, uppskattning för diversitet och individualitet, 

beaktande av andra samt tolerans. Dessa anses vara feminina egenskaper. Femininitet 
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och egenskaper såsom ömhet, pratsamhet och empati har påståtts associeras med 

personalexperter och personalutveckling delvis p.g.a. att personalexperter oftast är 

kvinnor. (Bunch 2007) Färggranna kläder och dekorationer samt ett varmt, familjelikt 

sätt att umgås med Minjons och hälsa på varandra genom att t. ex. kramas, både 

hyresanställda och även nya jobbansökare som kommer på intervju - vilket även var en 

av de oftast nämnda sakerna i Minjons organisationskultur enligt 

hyresanställdrespondenterna - kan även tolkas som ganska feminina egenskaper. (Glick 

1991, hänvisat i Bunch 2007, s. 153) Motsättningsvis anses till de maskulina 

egenskaperna höra till t. ex. självsäkerhet och makt (Evetts 2003, s. 23-26). Femininitet 

associeras på ett traditionellt sätt även negativt, dvs. det finns negativa konnotationer 

relaterade till vissa egenskaper såsom passivitet, svaghet och lägre lön (Glick 1991, 

hänvisat i Bunch 2007, s. 153).  

Till skillnad från teorier om traditionella associationer om personalexperter och 

femininitet gör Minjon ett undantag. Som de anställda beskrev var Minjons mentorer 

eller chefer, dvs. grundarna av företaget mycket självsäkra, på ett genuint sätt 

entusiastiska av det koncept som cheferna själv hade skapat. Ändå anses självsäkerheten 

som även är mycket synlig egenskap hos Minjons chefer och i hela Minjons 

organisationskultur enligt hyresanställda respondenter höra på ett traditionellt sätt till 

de maskulina egenskaperna (Miller 2002, s. 149). Kanske försöker Minjons chefer 

motivera dessa i affärslivet på ett traditionellt sätt ovanliga, feminina egenskaper i 

beteenden och inredningen genom att visa att de är mycket självsäkra i det de gör. Att 

våga och vilja vara sig själv är ett fenomen som verkar vara en växande trend i moderna 

organisationskulturer. (Kunda & Ailon-Souday 2005, hänvisat i Fleming & Sturdy 2009) 

Enligt Fleming & Sturdy (2009) vill moderna organisationer ha människor vars roll och 

beteende inte förändras då dessa kommer på arbetsplatsen från den roll och beteenden 

som de har då de är hemma. 

Självsäkerheten i de feminina egenskaperna samt i feminismen som råder i Minjons 

organisationskultur syns, som det nämndes ovan, i en respondents berättelse om hur 

hon fick mycket ansvar redan i början av arbetet då hon ännu var ung och icke-erfaren. 

Att hon inte skulle tvivla på hennes trovärdighet i kundföretagschefernas ögon enligt A1 

eller A2, dvs. cheferna, är även ett exempel på att cheferna inte uppskattar hierarki eller 

traditionella bilder av affärsverksamhet. Att ge ansvar åt anställda hör även som en 

betydande beståndsdel till begreppet lärande organisation. (Marsick & Watkins 2003, s. 

139, Buyens et al. 2001)  
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Betydelsen av personalutveckling, i Minjons fall motivationsutbildning och mentoring 

förmedlas åt de anställda på ett implicit sätt, som implicit kunskap som är integrerat till 

organisationens fysiska väsende, beteendemodeller och kommunikation. Ett exempel på 

detta kan anses vara den familjelika relationen mellan anställda, dvs. att cheferna 

kramar alla, även nya arbetssökande som de inte känner från förut och värdesätter 

mycket färggranna, estetiska dekorationer och att ha det roligt. Enligt chefernas respons 

minskar det inte deras värde eller uppskattning i t. ex. hyresanställdas eller kundernas 

ögon om de använder färggranna, mycket särskiljande eller fantasifulla kläder om 

cheferna upplever att detta ökar deras välmående och trivsel på arbetet. Detta ansågs 

enligt båda respondenterna, A1 och A2, bero på att dessa kan då vara sig själv och 

uttrycka sin personalitet på ett genuint sätt. Båda cheferna tycker att det är mycket 

viktigt att drömma och ha det roligt på arbetsplatsen, dvs. att man inte behöver försöka 

anpassa sig till några roller som inte känns genuina. Allt detta anses även vara viktigt 

enligt anställda (dvs. i kategorier B-C), vilket stöder teorin om millennialernas dragning 

till lek, fantasi och nära relationer till organisationsmedlemmar (Chaudhuri & Ghosh 

2012, hänvisning till Hershatter & Epstein 2010; Brown & Thomas 2001, hänvisat i von 

Breda-Verduijn och Heijboer 2016, s. 124) 

Ändå är Minjons mentorer och anställda medvetna om de traditionella negativa 

associationer som finns mot personalexperter eller rekrytering som bransch. En del av 

den trovärdighet som Minjons chefer ändå har enligt anställda och enligt cheferna själva 

beror på deras “på ett traditionellt sätt uppskattade yrkesbakgrund som jurister.” Det 

faktum att Minjons chefer vågar vara pionjärer genom att skapa ett helt nytt koncept som 

baserar sig på “mjuka kunskaper” såsom självkännedom, motivation, välmående och 

självstyrning och på ett genuint sätt verkar vara intresserade av det ökar deras 

trovärdighet i de anställdas och troligtvis även i kundernas ögon. Enligt Minjons chefer 

värdesätts dessa “mjuka kunskaper” inte tillräckligt även om de mjuka kunskaperna 

såsom motivation ses som det “hårdaste och viktigaste som finns i företaget” för att 

företaget skall prestera bra. Detta kan ses som ett exempel av att bryta gränser och 

traditionellt affärsliv. Traditionella seder och bruk, dvs. ett speciellt slags klädstil, 

“formell” kommunikation utan s.k. smilis och talspråk, att uttrycka känslor fritt och odla 

fantasi och lek i kontorsutrymmen samt i deras evenemang kan ses som ett byte från den 

traditionella Gesellschaft till Gemeinschaft (Tönnies 1963, hänvisat i Sandstedt & Westin 

2005, s. 135-136). 
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5.3.2 Personalexperter som chefer 

Personalexperterna som det tidigare konstaterades anses höra till en svagare subkultur 

som inte är så generellt uppskattad som andra yrkessubkulturer. (Bunch 2007) Ändå är 

det inte i Minjons fall på samma sätt frågan om en subkultur för personalexperter utan 

dessa är samtidigt chefer för hela företaget. På det viset är de inte på något sätt i en 

svagare position i företaget där de arbetar i. Som det ovan konstaterades, strider detta 

mot teorier om att personalexperter skulle uppleva mindre respekt p.g.a deras 

kvinnlighet och de negativa konnotationer som är kopplade med kvinnliga positioner 

såsom svaghet och mindre lön. (Glick 1991, hänvisat i Bunch 2007, s. 153, Miller 2002, 

s. 149). Respondenterna i varje kategori kunde inte heller identifiera några särskilda 

subkulturer inom själva Minjon-företaget då antalet anställda är ändå relativt liten (dvs. 

två chefer/mentorer och en anställd som arbetar på Minjons huvudkontor samt tjugotals 

hyresanställda som arbetar i Minjons kundföretag) 

Det skulle troligen inte finnas en så klar, gemensam och kohesiv förståelse över alla 

beteendemodeller och värderingar i organisationen om Minjon skulle vara ett större 

företag med många olika subkulturer. Ändå hävdar den forskning som handlade om 

genuint omsorg och kärlek som organisationsmedlemmar kan känna för varandra att i 

sådana organisationer delade dess medlemmar mycket liknande värderingar och åsikter 

om passliga beteenden. Denna forskning handlade inte om ett litet startup-företag utan 

ett större företag. (Barsade & O’Neill 2014) 

5.4 Implikationer för organisationer 

En familjelik, genuin relation mellan organisationsmedlemmar ökar trovärdigheten av 

hela organisationen och chefer för dess anställda. Detta förstärks genom ett passande 

slags språkanvändning som förmedlar organisationens värderingar. Andra artefakter 

måste också förmedla värderingar åt anställda, dvs. att värderingarna skall vara 

integrerade i organisationens verksamhet och de anställda skall tolka den implicita 

informationen om organisationens värderingar själva. Trovärdigheten i sin tur hjälper 

till att anställda förstår den betydelse som personalutveckling har för dessa. Det är viktigt 

att man utgår från de anställdas perspektiv, vilket även är länkat till den familjelika 

relationen, och att man behandlar anställda som individer med olika egenskaper. 

Dessutom skall man hålla all verksamhet mycket likadan i företaget när det gäller stil och 

värderingar. Annars kan trovärdigheten av företagets värderingar minska i de anställdas 

ögon. 
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Då den informella inlärningen nuförtiden anses vara så betydande del av inlärningen i 

organisationerna, borde det lägga mera märke till de informella inlärningsmetoderna. 

Organisationerna borde satsa mera på att bjuda möjligheter för anställda för att lära sig 

på ett informellt sätt. Ett exempel på detta är att bjuda ut mentoringaktiviteter åt 

anställda. Som det kom upp i detta arbete, är det ändå viktigt att följa upp resultat fått 

från informell inlärning och personalutbildning. Som även tidigare konstaterats, är det 

svårt att följa upp eller påverka resultat av informell inlärning då den sker på ett implicit 

sätt. Dessutom är det möjligt att personalen skall lära sig fela saker genom att göra 

felaktiga slutsatser på basen av sina subjektiva observationer då dessa lär sig på ett 

informellt sätt. Därför har denna slags satsning på informell inlärning även baksidor 

även om den har visats vara en effektiv inlärningssätt för anställda. 

Om organisationer vill specialisera sig på eller identifiera sig i konkurrenternas och 

kundernas ögon som ett företag vars affärsmodell baserar sig på personalutveckling, 

lönar det sig att visa självförtroende samt att bryta normer vid behov. Detta, enligt denna 

avhandling, för med sig anseende och trovärdighet i kundernas och anställdas ögon även 

om den branschen eller budskapen som företaget förmedlar skulle vara mycket ’feminin’ 

på ett traditionellt sätt. Detta skapar då trovärdighet om man inte försöker anpassa sig 

till majoriteten då det gäller organisationskulturer och normer i traditionella 

beteendemodeller i organisationer om man själv hör till en subkultur, dvs. 

personalexperter och till kvinnor som ännu i dagens läge förknippas med negativa 

adjektiver såsom svaghet och brist på ambition. 

5.5 Brister i avhandlingen samt förslag till fortsatt forskning 

I denna avhandling togs inte hänsyn till hur integrerade de anställda var i Minjons 

organisationskultur. Det frågades hur mycket de identifierade sig att vara en “Minjon”, 

dvs. medlem av Minjon-företaget men det mättes inte hur bra Minjons anställda var 

integrerade i organisationskulturen eller om det fanns skillnader mellan anställda i detta 

ärende. 

Man borde även forska vidare på vilket sätt organisationskulturen verkligen kan styras 

eller förändras på ett medvetet sätt. På Minjon försökte organisationsledarna inte 

förändra kulturen på något vis då dessa inte trodde på att det ens är möjligt, dvs. att man 

bara måste bli medveten om detta. Dessutom är det svårt att tala om en 

organisationskultur i en startup-kontext då sådana unga företag troligtvis inte ens har 

hunnit utveckla en stark organisationskultur. 
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Det faktum att Minjon är ett företag som hyr ut anställda ger även vissa begränsningar 

för detta arbete och för med sig att resultaten inte är generaliserbara i andra kontext. 

Därför är kanske den identitet som Minjons hyresanställda har annorlunda än den 

identitet som sådana anställda skulle ha som inte är hyresanställda, dvs. som inte hör till 

många olika företagskulturer samtidigt. Man borde forska personalutvecklingskultur i 

sådana företag som inte hyr ut anställda. Problemet med detta är att det troligen inte 

finns många företag vars affärsmodell skulle bygga på personalutveckling på samma sätt 

som på Minjon Oy. 

Som redan konstaterades i avgränsningar och definitioner i detta arbete, är många 

begrepp svåra att definiera och därför även svåra att skilja från varandra. Exempelvis 

skillnaden mellan informell eller formell inlärning är svåra att skilja från den omgivning 

där inlärningen sker – hör den personen som lär sig på ett informellt eller formellt sätt i 

definitionen av den omgivningen där inlärningen sker eller bara andra faktorer, såsom 

utbildaren, utrustning, atmosfären osv.? Dessa två begrepp, inlärning och 

inlärningsomgivning hänger starkt ihop och är även överlappande. Hur skall man forska 

en inlärningsomgivning om det inte finns allmänt accepterade, klara och detaljrika 

definitioner för den? Då begreppena är svåra att definiera minskar detta även 

tillförlitligheten och generaliserbarheten av resultat. Då är det svårare att tolka resultat 

om man inte är säker på vad som ingår i definitionen av de forskade begreppen. 

Personalutvecklingskultur som begrepp innehåller mycket tolkning och det är även 

mycket deskriptivt, vilket förklaras närmare i Figur 2. Många av dess beståndsdelar är 

beroende på de särskilda faktorer på Minjon Oy, dvs. av mentoring som 

personalutvecklingsmetod, mentorer som organisationsledare och av den lilla andelen 

organisationsmedlemmar, som även ingår i samma åldersgrupp och kön, i hela företaget. 

Man borde forska i samma saker i olika företag för att kunna utveckla modellen och ta 

bort vissa faktorer som inte går att tillämpas i andra kontext. 

De frågor som jag inte fick svar på var exakt på vilket sätt organisationskulturens 

värderingar på Minjon Oy påverkar hur anställda tillämpar sina inlärda kunskaper i 

praktiken. En orsak till detta är visserligen att det är svårt att bli medveten om sådana 

processer. Även borde man ta hänsyn till eller fråga respondenterna hurdana 

värderingar dessa har före de deltar på utvecklingsevenemang , låta dessa bekanta sig 

med organisationen och hurdana värderingar de har efter att de har deltagit på dessa 

evenemang samt tillämpat eller försökt tillämpa sina nya kunskaper i praktiken. 

Problemet är ändå att man inte vet hur lång tid räcker för anställda att bekanta sig med 
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organisationen samt att de individuella egenskaper visserligen påverkar även hur mycket 

anställda tillägnar sig organisationens beteendemodeller eller värderingar. Allt detta, 

som det kom upp i resultat och analys av detta arbete, är mycket intuitiva, omedvetna 

processer. 

Dessutom borde man forska samma saker, som i detta arbete forskades, i en annan 

kontext, dvs. i en större organisation där det skulle kunna finnas organisationella 

subkulturer. Då skulle man kanske få svaren till hur vissa, möjliga inflytelserika 

subkulturmedlemmar eller konflikter mellan olika subkulturer skulle påverka 

personalutvecklingen i organisationen. 

 

5.6 Slutsatser 

Denna avhandling utredde och försökte förstå bättre ett outforskat fenomen, dvs. 

personalutvecklingskultur. Det letades upp svar på varför och på vilket sätt värderingar, 

beteenden och olika slags organisationskulturer som påståtts bidra till 

personalutveckling påverkar implementeringen av personalutveckling i organisationen. 

Dessutom granskades den påverkan som organisationella subkulturer kan ha på 

personalexperternas arbete. I alla ovannämnda frågor togs det ställning till de 

förutsättningar och begränsningar som kan finnas för dessa faktorer.  Då den tidigare 

forskingen om ämnet hade gjorts på ett kvantitativt sätt, och enligt forskarna (se t. ex. ) 

saknades det forskning om varför och på vilket sätt organisationskulturen verkligen 

anses påverka personalutvecklingen i organisationen.  Detta arbete hittade 

förutsättningar för och grunder till genom kvalitativa intervjuer varför och hur 

organisationskulturen kan bidra till personalutveckling. Det lades även ett speciellt 

märke på moderna organisationskulturer utvecklade efter 1990-talet som värderar 

innovativitet, låg hierarki, genuinitet och diversitet (Fleming & Sturdy 2009) för att 

kunna förstå nutida organisationskulturer. Därför utreddes det även millennialer som 

organisationsmedlemmar och mentoring som personalutvecklingsmodell då 

millennialer nuförtiden utgör en märkbar andel av anställda i organisationer 

(Chaudbury & Ghosh 2012) och mentoring är en personalutvecklingsaktivitet som 

många millennialer värderar och gillar p.g.a. den individuella, informella och konkreta 

karaktären av mentoring (Herschatter & Epstein 2010). Dessutom har mentoring blivit 

alltmer populärt i nutida organisationer p.g.a. att mentoring karakteriseras av informella 
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inlärningsprocesser som i sin tur är mycket populära p.g.a. deras effektivitet (Watkins & 

Marsick 1997, Gray 2001, hänvisat i Clarke 2004). 

I denna avhandling var en av tre viktigaste resultaten ett speciellt slags språkanvändning 

som fungerar som artefakt för att förmedla organisationens värderingar åt anställda. Det 

andra resultatet var en familjelik emotionell bindning som skapas mellan 

organisationsmedlemmarna vilket för med sig att de anställda vill ge något tillbaka åt 

företaget där dessa arbetar genom att ta ansvar och prestera bra på 

personalutvecklingsevenemang som dessa upplever som viktiga. Självsäkerhet och 

feminism bidrar till chefernas och hela organisationskulturens trovärdighet vilket även 

ökar trovärdigheten av motivationsutbildning även då detta är ett helt nytt koncept i 

företagsvärlden. 

Det viktigaste även i denna slags personalutvecklingskultur är förmågan att kunna 

motivera betydelsen av personalutveckling åt anställda. Detta görs genom att hålla 

budskapet detsamma i alla delar av organisationskulturen, dvs. i den interna och yttre 

kommunikationen, klädstilen, kontorsutrymmen, teman i evenemang, 

personalutveckling, beteendemodeller osv. Som respondenterna lyfte fram skulle en 

avvikelse i en del av organisationskulturen skada trovärdigheten i Minjons värderingar 

och budskap, t. ex. om Minjon skulle ge en helt annan bild åt kunder än åt sina anställda. 

Att man även utgår från de anställdas perspektiv, dvs. att man försöker öka de anställdas 

självkännedom och trivsel på arbetsplatsen och hitta ett motiverande och passligt jobb 

ökar enligt respondenterna även deras förståelse över betydelsen av personalutveckling. 

Det är även väldigt viktigt att värderingarna inte “klistras” på ett konstlat sätt på de 

anställda enligt respondenter (både chefer och anställda) då detta i sin tur skulle skada 

genuiniteten och den familjelika stämningen som råder mellan chefer, anställda och 

kollegor. Integreringen av organisationskulturen sker i stället på ett implicit sätt och 

omedvetet genom att observera ovannämnda artefakter. Med andra ord förmedlas det 

budskap om värderingar som finns integrerat i organisationens artefakter mycket 

effektivare enligt denna undersökning åt dess anställda än värderingar som man skulle 

ha skrivit på företagets webbsidor men som inte skulle synas som artefakter i 

organisationens aktiviteter.  

5.6.1 Personalutvecklingskultur 

Figur 2 nedanför visar de viktigaste slutsatser av detta arbete samt de faktorer som har 

ett samband mellan varandra. Med andra ord visar figuren de förutsättningar som det 
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behövs för att konstruera en personalutvecklingskultur – dvs. en organisationskultur 

som bidrar till personalutveckling i organisationen. Från figuren kan man se vilka 

faktorer leder eller bidrar till andra faktorer, dvs. hur alla dess beståndsdelar hänger ihop 

och vilka delar behövs för att de andra delar kan existera. 

Det viktigaste i denna modell, dvs. grundstenen för begreppet personalutvecklingskultur 

är att man kan begrunda viktigheten av personalutveckling på ett trovärdigt sätt. Denna 

organisationell värdering skall kommuniceras på samma och på ett kontinuerligt sätt 

med hjälp av artefakter, dvs. med hjälp av språk som stöder denna process, familjelik 

emotionell bindning, självsäkerhet och feminism i organisationens alla 

verksamhetsområden. Språk kan användas som artefakt för att kommunicera till 

anställda att personalutveckling är nyttigt och viktigt. Då man ger ord till abstrakta 

koncept som har en koppling till personalutveckling underlättar det att anställda 

uppfattar  ärenden relaterade till personalutveckling. Då organisationen blir van vid att 

ge ord till abstrakta koncept, blir det också lättare att berömma och ge positiv feedback 

även av abstrakta ärenden. Genom att använda ord som skapar förtroende mellan 

organisationsmedlemmar, leder detta till samhällelighet som i sin tur bidrar till att 

anställda identifierar sig med mentoren. Det förutsätts då att mentoren arbetar i samma 

organisation som anställda som ska delta i mentoring aktiviteter. Samhälleligheten 

underlättar att man delar makt åt anställda och då är det även lättare att organisera riter 

i organisationen då det finns en samhällelighetskänsla i organisationen. Samhällelighet 

tillsammans med förtroende hjälper till att adepterna identifierar sig med mentoren, om 

mentorer och adepter hör till samma organisation. Dessutom bidrar samhälleligheten 

till att det är lättare för organisationen att dela makt åt anställda då 

organisationsmedlemmarna har liknande mål, intressen och medlemmarna verkar 

trivas med varandra. Då man delar makt åt anställda, leder detta åtminstone i Minjon 

Oys fall till att man samtidigt utgår från anställdas perspektiv. Då Minjons chefer gav en 

stor roll åt de intervjuade anställda på arbetsintervjuarna, dvs. att de intervjuade 

personerna fick beskriva deras drömdag, visade detta att Minjons chefer vill utgå från 

anställdas behov och mål, dvs. från anställdas perspektiv. 

Självsäkerhet och feminism tyder på att vara viktiga komponenter då organisationens 

affärsmodell baserar sig på personalutveckling då personalutveckling associeras ofta 

med kvinnliga och därmed även med negativa egenskaper (Hanscome & Cervero 2003, 

s. 510). Självsäkerhet och feminism hjälper då att skapa trovärdighet för affärsmodellen 

och för personalutvecklingen. Då organisationsmedlemmar, speciellt ledare som tar 
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hand om personalutvecklingen vågar vara annorlunda och bryta konservativa normer, 

leder detta till att anställda tolkar dessa värderingar på ett implicit sätt från 

organisationsledarnas eller andra medlemmarnas språkval och beteenden. Detta i sin tur 

tyder på att skapa igen mera trovärdighet. Därmed, dvs. genom att dela makt och att utgå 

från anställdas perspektiv visar cheferna även att dessa tar de intervjuade anställda i 

beaktande som individer. Allt detta bidrar till att anställda förstår betydelsen av 

personalutveckling och även tror på detta på ett genuint sätt. 
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Figur 2: Personalutvecklingskultur – faktorer i organisationskulturen som bidrar till 
personalutveckling 
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Detta arbete kontribuerar vetenskapligt till den tidigare forskningen om ämnet genom 

att konstruera en helhet som består av olika teman som liknar varandra: 

organisationskulturens beståndsdelar i form av artefakter och värderingar osv., 

organisationskulturer eller arbetsklimat som har visats bidra till personalutveckling 

samt de organisationella subkulturernas påverkan på personalutveckling. 

Organisationskulturen har då definierats som ett sätt som det ännu inte tidigare har 

definierats eller behandlats. Denna avhandling har analyserat djupt och kvalitativt de 

förutsättningar som behövs för att personalutveckling skall lyckas vilket är något som 

den tidigare forskningen inte har gjort då den tidigare forskningen har genomförts mest 

på ett kvantitativt sätt. En av de viktigaste resultaten som denna avhandling har fört med 

sig är det som respondenterna inte har sagt, dvs. problem med att bli medveten om den 

implicita informationen, vilket är ett resultat som kanske skulle ha varit svårt att få med 

en kvantitativ forskning. 
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BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR 

Alustavat kysymykset: 

 
1. Nimesi, ikäsi, kauanko olet työskennellyt Minjonilla 

2. Koulutustausta, aiempi työkokemus 

 
ARVOT/VÄRDERINGAR: 

 
1. Kerro vähän Minjonin toiminnasta yleisesti, mitä teette yms.  Miten sen 

toiminta eroaa (tai uskot sen eroavan) sen kilpailijoista, eli mitä Minjon 

tekee toisin sanoen paremmin, kuin muut? 

 
2. Miksi hait juuri Minjonin kautta töitä? 

 
3. Paljonko olet tekemisissä Minjonin ihmisten kanssa, esim. Camillan, 

Sadun, Lauran tai muiden Minjonien? Osallistutko Minjonin järjestämiin 

tapahtumiin? 

 
4. “Millaisia arvoja koet Minjonilla olevan? Miten ne ja Minjonin muista 

yrityksistä eroava organisaatiokulttuuri näkyvät jokapäiväisessä arjessa? 

(Tai jos et ole Minjonin “emoaluksella” töissä, niin miten ne näkyvät 

Minjonin olemuksessa/ sen viestinnässä Minjoneilleen?) (jos ei osaa vastata, 

niin voi auttaa näin:) “Esimerkiksi käyttäytymismallit, kielenkäyttö, työtavat, työajat, 

työympäristö, ilmapiiri, sisustus, työskentelytilat, kokoontumismahdollisuudet, 

rituaalit (=toistuvat toimintamallit, esim yhteinen aamupala tms) jne.”  

 
5. Kuinka vahvasti koet olevasi “Minjoni”? Mitä se sinulle merkitsee? 

Koetko, että mahdollinen yhteenkuuluvuudentunne/vahva kulttuuri olisi 

edesauttanut suhtautumistasi erilaisiin henkilöstön kehitysmalleihin, 

kuten motivaatiovalmennukseen ja mentorointiin? 



 

 

82 

 
6. “Miten koet, että Minjonin arvot ovat vaikuttaneet suoriutumiseesi 

töissä/työtehtävissä?”  (jos ei osaa vastata, voi auttaa näin:) “Voisiko esimerkiksi 

ajatella, että organisaation arvojen tiedostaminen tai omaksuminen voisi olla 

johtanut siihen, että tiedät paremmin, mitä sinulta odotetaan? Tai miten sinun 

toivotaan työskentelevän? Palkitaanko organisaatiossanne toivotunlaisesta, eli 

arvojen mukaisesta käytöksestä tai toiminnasta?  

 
7. “Miten koet, että organisaationne pyrkii edistämään toivottujen arvojen 

välittämistä uusille ja jo olemassaoleville työntekijöille organisaatiossa? 

Onko olemassa jotain tiettyjä toimintamalleja?” (esim. Toivotunlaisesta 

käytöksestä palkitseminen, tiettyyn/tietynlaiseen toimintaan 

motivoiminen/kehottaminen yms) 

 
Koulutustilaisuudet/Personalutvecklingsimplikationer 

 
8. “Kerro vähän koulutustilaisuuksista Minjonilla, minkälaisia ne ovat, 

mitä ne pitävät sisällään, onko osallistumispakkoa jne.? Seurataanko 

Minjonilla koulutuksen tuloksia jollain tavalla?” Annetaanko henkilöiden 

suoriutumisesta esimerkiksi asiakasyrityksissä suoraa palautetta, oletteko osanneet 

yhdistää suoriutumista koulutuksen sisältöihin? Mittaatteko henkilöiden 

suoriutumista jotenkin ennen ja jälkeen koulutuksen? 

9. Koulutukseen osallistuneille ja järjestäjille: 

 
“Kerro vapaasti assosioiden, millaisia adjektiiveja tai muita mielleyhtymiä 

sinulle tulee mieleen Minjonin mentoroinnista tai 

motivaatiovalmennuksesta. Ne voivat olla mitä vaan, esimerkiksi millainen 

tunnelma koulutustilaisuuksissa/mentoroinnissa on, miksi sinusta tuntuu, 

että niistä on tai ei ole hyötyä jne) 
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10. Koulutuksen järjestäjille: “Oletteko joskus kokeneet, että henkilöstön 

koulutus/kehitys olisi epäonnistunut jossakin tilanteessa? Miksi/Miksi ei?” 

(jos ei osaa vastata, niin voi auttaa näin:) “Oletteko esimerkiksi saaneet huonoa 

palautetta joltakin työntekijältä, joka on osallistunut koulutustilaisuuteenne (esim. 

mentorointitilaisuudet yms) tai asiakkaaltanne johonkin työntekijään liittyen, jolloin 

työntekijän käytös/puute esimerkiksi osaamisessa olisi yhdistettävissä koulutuksienne 

sisältöihin? Esimerkiksi puutteelliset viestintä/tietotekniikkataidot? Tai oletteko itse 

havainnoineet jollain muulla tavalla, että koulutus ei olisi tuottanut toivottua tulosta? 

 
11. Koulutuksen järjestäjille: “Kuinka tärkeä rooli henkilöstön kehityksellä 

ja koulutuksella on organisaatiossanne?” (Esimerkiksi mentoroinnilla?) 

Miten sen merkitys/(merkityksettömyys) näkyy käytännössä? (Huom! Tähän 

voidaan laskea myös epävirallinen muiden opastaminen/auttaminen, tiimityön kautta 

tapahtuva tiedon jakaminen yms) 

 
12. Koulutuksen järjestäjille: “Pyrittekö välittämään (/koetko, että Minjon 

pyrkii välittämään arvojaan) organisaationne arvoja henkilöstön 

kehitys/koulutustilaisuuksissa?” Jos kyllä, niin miten ja millaisia arvoja/jos ei, 

miksi ei? Tuntuvatko arvot sellaisilta, jotka sopivat sinulle itsellesi? 

 
13. Koulutukseen osallistuneille: Koetko, että olet hyötynyt 

koulutustilaisuuksista? (unelmapäivähaastattelu, ennakkotehtävät ja 

seminaari jossa käytiin niitä läpi, muuta mahdollista mentorointia?) Jos 

kyllä, MIKSI missä tilanteissa ja miten se hyöty on näkynyt? Jos ei, miksi ei? 

Uskotko, että Minjonin välittämillä arvoilla/taustaoletuksilla voisi olla jotain tekemistä 

koulutuksesta saadun hyödyn kanssa (tai sen kanssa, että koulutus ei ole tuntunut 

hyödylliseltä?) Millaisia odotuksia sinulla oli mentoroinnista ja 
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koulutuksista? Koetko, että ne vastasivat odotuksiasi? Eli olitko 

innostunut/motivoitunut osallistumaan niihin jo etukäteen vai et niin 

paljoa? 

 
14. Koulutukseen osallistuneille: Edelliseen kysymykseen liittyen: “Oletko 

pystynyt soveltamaan käytännön työhön Minjonin koulutuksessa 

(esimerkiksi mentorointi, unelmapäivä, viestintäkoulutus, 

ennakkotehtävät ja niiden läpikäynti yms) oppimiasi asioita? Minkä 

asian/asioiden uskot auttaneen oppimiesi asioiden soveltamista 

käytäntöön?” (esim. Esimiesten tai kollegoiden tuki/kehotus 

kykyjen/opitun soveltamisesta käytäntöön, voi olla siis Minjonilla tai sen 

asiakasyrityksessä, esimieheltä saamasi palaute työstä tai koulutuksen 

tuloksista.) Vai onko kykyjen soveltamista käytäntöön auttanut ehkä kenties 

mahdolliset aineelliset tai aineettomat palkinnot, joita kykyjen onnistuneesta 

soveltamisesta käytäntöön voi saada? 

 

15. Onko jotain asioita, joita voisitte pitää organisaatiossanne 

itsestäänselvyytenä? Mihin tahansa liittyen? Esimerkiksi työskentelytapoihin, 

työaikoihin, kommunikaatioon yms. Liittyvää. Tai henkilöstön kehitykseen liittyvää. 

 

OPPIVAT ORGANISAATIOT/LÄRANDE ORGANISATIONER, KONTINUERLIG 

INLÄRNING OCH ORGANISATIONSKLIMAT SOM BIDRAR TILL 

KUNSKAPSTILLÄMPNING 

 

16. Tarjotaanko Minjonilla jatkuvasti uuden oppimisen mahdollisuuksia, tai 

tuetaanko sitä jollain tapaa yrityksen puolesta? Miksi/miksi ei? Kuinka tärkeää 

Minjon-yrityksessä on työntekijän kyky oppia itsenäisesti uutta? Miten koette, että 
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organisaationne oppii ja kehittyy/on oppinut ja kehittynyt ajan kuluessa? Miten voitte 

tukea tätä oppimisprosessia? 

 
17. Kehotetaanko henkilöstöä jatkuvaan vapaaseen keskusteluun 

keskenään jollain tapaa? (Onko se jotenkin todella näkyvä tai järjestelmällinen 

tapa, esim. jokin huone, jossa henkilöstö voi viettää taukoa tai kokoustaa tarpeen tullen 

tai jokin viikottain sovittu keskustelutilaisuus, jossa voidaan puhua kehitysehdotuksista 

tms) Miksi/miksi ei? 

 
18. Kehotetaanko Minjonin työntekijöitä tiimityöskentelyyn tai 

yhteistyöhön tiimin jäsenten kesken? Miksi/miksi ei? 

 
19.  Liittyen edelliseen kysymykseen, miten tietoa/osaamista jaetaan 

henkilöstön kesken, vai kuinka paljon tiedon ja osaamisen jakamista 

tapahtuu? Keiden kesken tietoa/osaamista jaetaan, miten se tapahtuu ja miksi sitä 

tehdään/ei tehdä? 

 
20. Millä tavoin Minjonilla pyritään pysymään mukana 

yhteiskunnassa/liike-elämässä vallitsevien trendien tai muutosten 

mukana? Onko jotain strategiaa tähän liittyen? 

 
21. Edelliseen kys. liittyen: Onko koko organisaatio näistä 

tavoista/strategioista tietoinen? Keskustellaanko koko henkilöstön kesken 

organisaationne ympäristössä tapahtuvista muutoksista ja miten esimerkiksi tulisi 

muuttaa toimintamalleja Minjonilla, jos organisaationne ulkopuolella tapahtuu 

merkittäviä muutoksia?  

 
22. Miten paljon pyritte hyödyntämään Minjonin ulkopuolelta saatua 

tietoa/osaamista/kykyjä suhteessa siihen, paljonko käytätte yrityksen 

sisällä jo olemassaolevaa tietoa? Oletteko pyrkineet omaksumaan/kehittelemään 
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täysin uusia ajatus/ratkaisumalleja ongelmiin, joita ette ole käyttäneet koskaan 

aiemmin? 

 
23. Pyritäänkö Minjonilla lisäämään työntekijöiden tietoisuutta siitä, 

miten he oppivat parhaiten uutta? Jos kyllä, miten? Jos ei, miksi? 

 
24. Onko sinulla itselläsi/oletko havainnut Minjonin työntekijöillä stressiä 

suuresta vastuusta esimerkiksi itseohjautuvuuden tai uuden oppimisen 

suhteen? Jos kyllä, miten se näkyy, ja miten uskot sen vaikuttavan esimerkiksi 

työskentelyyn? Mistä luulet stressin johtuvan, eli miksi uskot ihmisten stressaavan 

uuden oppimisen vastuusta? Jos ei, miksi? 

 
SUBKULTURERNAS PÅVERKAN PÅ PERSONALUTVECKLING 

 
25. Onko Minjonilla havaittavissa erilaisia alakulttuureja, joilla vaikuttaisi 

olevan erilaiset näkemykset, arvot ja käsitykset organisaatioon liittyvistä 

asioista? (esimerkiksi pomot, myyjät, rekrytoijat, minjonityöntekijät tms) 

Tunnetko itse kuuluvasi johonkin alakulttuuriin Minjon-organisaation 

jäsenenä? Miksi, tai miksi ei? 

 
26. (Tämä kysymys niille, jotka eivät pidä koulutustilaisuuksia Minjonilla): Millaisina 

koet Minjonin koulutusten pitäjät, arvostetaanko heidän työtään (eli 

koulutusten järjestämistä) yleisesti? Koetko, että Minjonin koulutuksien 

pitäjiltä puuttuu arvostusta esimerkiksi asiakasyritysten keskuudessa, tai 

että heidän antamaansa mentorointi/viestintäkoulutusta ei arvostettaisi? 

 

27. Koetko, että sinun työhösi olennaisesti kuuluvaa osaa, koulutusten 

järjestämistä (esim. mentorointitilaisuudet, unelmapäiviät, 

viestintäkoulutukset yms) arvostetaan yleisesti Minjonilla ja 
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asiakasyritysten keskuudessa? Onko sinusta joskus tuntunut, ettei 

liikeideaanne, eli mentorointia ja motivaatiovalmennusta ymmärrettäisi 

tai arvostettaisi tarpeeksi asiakasyrityksissänne tai muualla Minjonin 

ulkopuolella?  

 
28. Onko Minjonilla joitakin erityisen “vahvoja” organisaatiojäseniä, 

esimerkiksi todella sosiaalisesti vaikutusvaltaisia ihmisiä, joita muut 

kuuntelevat ja kunnioittavat erityisesti? Jos on, niin oletko huomannut, 

että heidän neuvonsa tai mielipiteensä koulutukseen liittyen vaikuttaisivat 

merkittävästi koulutuksen järjestämiseen Minjonilla? 

 
29. Minjonin työntekijöille (MUILLE kuin koulutuksen järjestäjille:) Oletko 

huomannut, että Minjonin koulutuksen järjestäjät tai kouluttajat olisivat 

saaneet kritiikkiä muilta Minjonin työntekijöiltä? 

 
30. Koulutuksen järjestäjille/kouluttajille: Oletko saanut kritiikkiä muilta 

Minjonin työntekijöiltä koulutuksen järjestämiseen liittyen? Oletko ollut 

tyytymätön käytettävissä oleviin resursseihin (tai muuhunkin asiaan) 

koulutukseen liittyen? 

Oletko kokenut, että naissukupuolesi tai jokin muu ominaisuus sinussa 

olisi vaikuttanut uskottavuuteesi koulutuksen järjestäjänä? 

 
31. Koulutuksen järjestäjille/kouluttajille: Oletteko havainneet tarjoamanne 

henkilöstökoulutuksen (eli mentorointiohjelman/ 

motivaatiovalmennuksen/viestintäkoulutuksen) tuottaneen tuloksia 

jollain tapaa? Miksi/Miksi ei? Eli sitä, tuottavatko ne toivottuja tuloksia 

valmennetuissa Minjoneissa heidän työpaikallaan? 
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