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Sammanfattning: 

Kustbevakningen genomförde 2011 en strukturell organisationsförändring som avsåg att ef-
fektivisera myndigheten för att frigöra resurser till den operativa verksamheten, samt att skapa 
en mer sammanhållen organisation. Man ville också att myndigheten skulle präglas av 
helhetssyn för att åstadkomma en Kustbevakning. En bidragande faktor i arbetet har varit den 
värdegrund som implementerats i myndigheten med ledorden helhetssyn, välvilja och 
engagemang. 

Studiens syfte är att beskriva och förstå hur en grupp anställda inom Kustbevakningen 
upplever den genomförda organisationsförändringen och implementeringen av värdegrunden. 
De teoretiska utgångspunkter som valts för studien är organisationsteori enligt Alvesson, 
Abrahamsson, Bruzelius och Skärvad, Angelöws resonemang om faktorer som 
främjar/motverkar förändringsarbetets framgångar, samt Scheins definitioner avseende 
organisationskultur. Fallstudien är genomförd utifrån en kvalitativ forskningsansats med 
semistrukturerade intervjuer samt fokusgruppintervjuer. Studien visar att 
organisationskulturen i Kustbevakningen inte påverkats nämnvärt efter 
regionsammanslagningen och implementeringen av värdegrunden. Kulturskillnader finns 
mellan regionerna men också mellan ledning, operativ verksamhet och huvudkontor. Glappet 
mellan de organisatoriska enheterna handlar till stora delar om bristande förståelse för 
varandras verklighet.  För att åstadkomma en Kustbevakning rekommenderas myndigheten att 
arbeta utifrån begreppet, Den lärande organisationen, samt använda sig av följeforskning i 
framtida förändringsprocesser.  

 

Nyckelord: Kustbevakningen, regionsammanslagning, organisationskultur, värdegrund, 
förändringsarbete och kvalitativ metod. 
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Abstract: 

The Swedish Coast Guard recently conducted a structural reorganization that was intended to 
improve the efficiency of the authority for the benefit of the operational activity and to create 
a more cohesive organization. The purpose was also to be characterized by a holistic approach 
to achieve one Coast Guard. A contributing factor in this effort has been the system of values
that was implemented in the authority which contains the guiding principles a holistic 
approach, goodwill and commitment. 

The study aims to describe and understand how a group of employees within the Swedish 
Coast Guard is experiencing the implemented organizational change and the implementation 
of the value system.  The theoretical framework selected for the study is organizational theory 
according to Alvesson Abrahamsson, Bruzelius and Skärvad, Angelöws discussion of factors 
which promote/counteracts a successful process of change, and Schein's definitions of 
organizational culture. The case study is conducted in a qualitative research approach with 
semi-structured interviews and focus group interviews. The study shows that the 
organizational culture of the Swedish Coast Guard has not been significantly affected by the 
structural reorganization and the implementation of the value system. Cultural differences do 
occur between regions but also between management, operational activity and headquarters. 
The gap between the organizational units is primarily a lack of understanding of each other's 
reality. To achieve the aim of one Swedish Coast Guard I recommend the authority to work 
by the concept, the learning organization, using interactive research in future processes of 
change. 

 

Keywords: The Swedish Coast Guard, organisational culture, system of values, process of 
change and qualitative methods. 
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1. Inledning		
I fokus för denna studie är den omorganisation som genomförts inom Kustbevakningen under 
2011. Den utredning som föregick omorganisationen presenterades i Översyn av 
Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler.1 Utredningen föreslog en ny 
regional organisation med två kustbevakningsdistrikt, två ledningscentraler och en 
flygledning. De avgörande skälen som angavs var att det årligen skulle frigöras 21 Mkr för 
den sjögående verksamheten och att två regionala ledningsorganisationer bedömdes fullt 
tillräckligt för att kunna planera, leda och följa upp kärnverksamheten samt att de kan vara 
varandras ersättning vid behov. Denna sammanslagning skulle också ge ökade förutsättningar 
att kunna skapa enhetlighet och tydlighet i den operativa verksamheten, samordningen av de 
operativa resurserna skulle bli effektivare och behovet av samverkan skulle kunna tillgodoses. 
I regionutredningen anges ett antal tydliga processer som syftar till att åstadkomma ”en 
Kustbevakning” där samsyn och helhetssyn ska vara ledstjärnor för myndigheten.2 År 2009 
startade arbetet med att ta fram en värdegrund, vision och verksamhetsidé för 
Kustbevakningen.3 Värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process och dess 
implementering har löpt parallellt med organisationsförändringen och därmed varit en viktig 
del i att åstadkomma en Kustbevakning. 

1.1 Kustbevakningens	organisation	
Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som arbetar utifrån de direktiv och riktlinjer 
som kommer från riksdag och regering. Styrningen sker bland annat genom regeringens 
regleringsbrev, där myndighetens verksamhetsuppdrag presenteras. Kustbevakningens 
generaldirektör är Judith Melin. 

Myndigheten har som uppgift att utföra räddningstjänst till sjöss och bedriva sjöövervakning 
liksom att samordna övriga civila myndigheters behov av sjöövervakning och sjöinformation. 
Kustbevakningen ska också ha förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer inom 
sitt ansvarsområde. Myndigheten sorterar under Försvarsdepartementet men verksamheten 
spänner över flera departements ansvarsområden.4  

Kustbevakningens operativa verksamhet bedrivs regionalt vid 26 kuststationer (inklusive 
flygkuststation.) Stationerna sorterar under två regionala ledningar, placerade i Stockholm 
respektive Göteborg. Varje region planerar och ansvarar för sin operativa verksamhet med 
stöd, nationell samordning och mål- och resultatstyrning från huvudkontoret, som är placerat i 
Karlskrona. Kustbevakningen har ca 780 personer anställda och av dessa jobbar 77,7 % i 
produktionen.5 

                                                            
1 Fortsättningsvis hänvisas denna utredning till som regionutredningen. 
2 (Jmf) Larsson, Kjell. Friberg, Gert och Svensson, Fredrik. Översyn av Kustbevakningens regionledningar och 
ledningscentraler.(2011) Dnr: 02‐755/10:22. s. 2, 7. 
Friberg, Gert. Intervju. (2013‐01‐29). 
3 Trycksak: Att jobba i Kustbevakningen. Kustbevakningens vision, värdegrund och verksamhetsidé. (2009‐01‐
18). 
4 Kustbevakningens årsredovisning (2012). s. 6 
5 Kustbevakningens årsredovisning. (2012) s. 6, 54, 59. 
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Att arbeta i produktionen som kustbevakningstjänsteman innebär myndighetsutövning med 
polisiära befogenheter, miljöräddning och kontroll- och tillsynsverksamhet inom 
myndighetens olika verksamhetsområden.6 

Nedan följer ett organisationsschema över Kustbevakningens organisation. 

Organisationsschema.7 

 

  	

                                                            
6 http://www.kustbevakningen.se/sv/utbildning‐‐jobb/att‐arbeta‐som‐kustbevakare/ (Hämtad: 2012‐04‐17) 
7 http://www.kustbevakningen.se/om‐oss/organisation/ (Hämtad 2013‐04‐17) 
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1.2 Problemprecisering,	syfte	och	frågeställning	
Den nya organisationsstrukturen innefattande två regioner och två ledningscentraler syftar till 
att skapa en mer effektiv och sammanhållen organisation. Dels frigjordes resurser till den 
operativa verksamheten, dels var det ett steg i arbetet för ”en kustbevakning”. Ett viktigt 
verktyg som bidrar till att forma en mer sammanhållen organisation är värdegrunden (bilaga 
D), där ledorden helhetssyn, välvilja och engagemang står i fokus.8  
 
Syftet med studien är att beskriva och förstå hur en grupp anställda inom Kustbevakningen 
upplever den genomförda organisationsförändringen och implementeringen av värdegrunden. 
Studien utgår ifrån följande frågor:  

 Hur upplevs Kustbevakningens organisationsstruktur och organisationskultur efter ge-
nomförd organisationsförändring? 

 Vilka mekanismer främjar/motverkar implementeringen av den värdegrund som löpt 
parallellt med organisationsförändringen?  

1.3 Disposition		
I kapitel 2 presenteras tre tidigare genomförda studier som har relevans för föreliggande 
uppsats. Det tredje kapitlet redogör för studien valda teoretiska perspektiv och dess relevans 
för uppsatsen. Kapitel 4 behandlar det vetenskapsteoretiska perspektivet, metodtriangulering, 
metodbeskrivningar, forskningsansats, metodkritik, validitet och tillförlitlighet samt etiska 
överväganden. I det femte kapitlet presenteras resultat och analys utifrån nio teman samt 
analys med utgångspunkt i tidigare studier. Det sjätte kapitlet innefattar avslutande 
konklusioner och rekommendationer samt kritik mot studien.   
 

2 Bakgrund	
2.1 Tidigare	studier	
Följande tre undersökningar är relevanta för föreliggande studie på olika sätt. Den första är en 
magisteruppsats som är skriven mot bakgrund av hur organisationskulturer kan påverkas vid 
en fusion. Fallet berör två dotterbolag med verksamhet på olika orter, som har slagits 
samman. Ledningen i det nybildade bolaget har efterfrågat metoder för hur de kan påverka 
organisationskulturerna i de fusionerade bolagen och skapa förutsättningar för en gemensam 
organisationskultur.  Syftet med studien är att kartlägga likheter och skillnader mellan 
dotterbolagen samt att undersöka hur eventuella kulturskillnader kan fungera som hinder i det 
nya bolaget. Författarna har använt sig av gruppintervjuer, intervjuer observationer och 
arkivstudier för undersökningen. Resultaten visar en kulturskillnad i organisationsstrukturen 
mellan dotterbolagen. Det ena företaget har en platt organisation med korta beslutsvägar, 
medan det andra har en mer hierarkisk struktur. Skillnaderna i de två företagens normer, 
värderingar och antaganden gör att det skapas ett starkt grupptänk och en försvarsställning 
intas. Författarna drar slutsatsen att det finns en uppfattning om en vinnare/förlorarsituation i 

                                                            
8http://www.kustbevakningen.se/Documents/Media/Trycksaker/%C3%85rsredovisningar/web%20KBV%20AR
%202011.pdf s. 5 (Hämtad: 2013‐02‐04) 
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det nya bolaget och att ledningen har en nyckelroll i att bli mer synliga och förankra 
kulturförändringarna i organisationen. Nyckeln är att skapa balans mellan integration och 
självständighet i företagen samt balans mellan olika organisationsstrukturer och ledarstilar.9  

De två andra studierna är kandidatarbeten som genomförts på uppdrag av en medlemsägd 
förening. Fokus i dessa studier är hur en genomförd omorganisering påverkar företagets 
verksamhet och organisationskultur. Den ena studien fokuserar de anställdas perspektiv och 
syftar till att få kunskap om hur attityden och inställningen är till föreningen och dess 
medlemmar samt ta reda på om de anställda tagit del av förändringen och förändrat sitt 
beteende, eller om de fortsätter i samma spår som förr. Resultaten från intervjuerna visar att 
medarbetarna tagit del av förändringen i stor utsträckning. Inom vissa funktioner fanns ett 
stort motstånd, och att några funktioner kände sig bortglömda till följd av omorganiseringen, 
då antalet ledare per funktion minskat. Det existerade också subkulturer inom organisationen, 
både i form av grupperingar utifrån medarbetarnas ålder samt mellan olika kontor.10 

Den andra studien av föreningen syftar till att undersöka vilka konsekvenser 
omorganisationen haft, sett ur ett ledningsperspektiv. Omorganiseringen skedde till följd av 
att föreningen eftersträvade en tydligare och mer mätbar organisation med klarare mål. 
Företagets VD initierade förändringen och utarbetade förslaget med sin ledningsgrupp. 
Därefter förankrades förslaget hos de fackliga organisationerna och slutligen fick 
medarbetarna ta del av den färdiga planen. Ledningen menar att omorganisationen skulle leda 
till att medarbetarna i större utstäckning skulle ”tänka själva” och våga fatta beslut. De säger 
sig vilja få en större öppenhet i organisationen där medarbetare vågar säga vad de tycker. 
Detta försvåras bland annat av de subkulturer som finns i föreningen då verksamheten bedrivs 
på flera olika orter. Några av de slutsatser författaren drar är att ledarna ska uppmuntra de 
beteenden i subkulturerna som överensstämmer med föreningens mål och visioner. Kontoren 
kan tillåtas vara anpassade till den lokala kulturen, men arbetssätten bör vara mer lika. 
Förändringen måste tillåtas ta tid då kulturen är djupt rotad med gamla vanor.11  

2.1.1 Uppsatsernas	relevans	för	denna	studie.	
Gemensamt för de tre studierna och min studie är hur organisationskulturer kan förändras vid 
organisationsförändringar och vilka mekanismer som motverkar/främjar implementeringen av 
en gemensam värdegrund och mer enhetlig organisationskultur. Magisteruppsatsen berör en 
fusion mellan två bolag och kandidatuppsatserna undersöker en omorganisation sett ur såväl 
lednings- som medarbetarperspektiv. Föreliggande studier omfattar alla dessa beståndsdelar. 
Kustbevakningens sammanslagning från fyra regioner till två påminner om ovanstående 
fusion och omorganisationen, men är självfallet inte identiska. Studien spänner över alla 
nivåer, från regionchefer till kustbevakningsassistenter och innefattar alltså både 
ledningsperspektiv och medarbetarperspektiv.  
                                                            
9 Rådberg, David och Serban, Noemi.  Hur långt är det mellan Alingsås och Ulricehamn? En studie av två 
organisationskulturer vid en fusion. (2006). Magisteruppsats. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 
Företagsekonomiska institutionen.  
10 Åström, Åsa. Omorganisation och kulturförändring. (2009:153) Kandidatuppsats i sociologi. Luleå tekniska 
universitet. 
11 Gåhlin, Annika. Konsekvenser och resultat av en omorganisationsprocess sett ur ett ledningsperspektiv ‐en 
studie av HSB Norr. (2009:151) Kandidatuppsats i sociologi. Luleå tekniska universitet. 
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3 Teoretiskt	perspektiv	
De teoretiska utgångspunkter som valts för studien är organisationsteori enligt Alvesson, 
Abrahamsson, Bruzelius och Skärvad, Angelöws resonemang om faktorer som 
främjar/motverkar förändringsarbetets framgångar, samt Scheins definitioner avseende 
organisationskultur. 

3.1 Organisationsstruktur		
Organisationsstruktur definieras som organisationens form, det vill säga de enheter organi-
sationen är uppbyggd av, och hur arbetet fördelas i organisationen. Strukturen ger stadga och 
stabilitet åt organisationen, samtidigt som det krävs ett viss mått av flexibilitet och 
anpassbarhet till omgivningen.12 Vidare kan organisationsstruktur beskrivas utifrån olika 
teoretiska perspektiv, vilka lägger olika tyngdpunkt på organisationers egenskaper. 
Exempelvis så betonar ofta sociologiska organisationsforskare makt-och intressentfrågor och 
organisationers roll i samhället. Maktfrågorna är viktiga även för statsvetare som ofta inriktar 
sig på offentliga organisationer och förhållandet mellan folkvalda och tjänstemän. Ekonomer 
fokuserar kostnader och effektivitet och managementforskare intresserar sig för strategi- och 
ledningsfrågor.13 

Organisationens form är bland annat avhängit organisationens uppgift och ska främja organi-
sationens effektivitet och måluppfyllelse och några sätt att organisera sig är i funktions-, 
divisions-, matris-, linje-stabs-, projekt- eller nätverksform.  Linje-stabsorganisationen 
kännetecknas av att en underordnad bara har en överordnad, vilken har orderrätten, och 
kommunikationen rör sig vertikalt inom en funktion vilket förhindrar den naturliga 
direktkontakten med andra enheter inom organisationen.14 Staben ger specialistkunskap inom 
olika områden så som juridik, information och personalutveckling. Detta ger staben inflytande 
men i princip ingen orderrätt över linjen. Detta förhållande leder till pseudokonflikter eller 
formella konflikter mellan linjer och staber (liksom mellan linjer eller mellan staber). 
Pseudokonflikt (ingen äkta konflikt) uppstår när linje och stab inte talar samma språk och har 
svårt att utbyta information. Medarbetare på linjen klagar då över att staben inte förstår de 
speciella och praktiska problem som linjen har, och staben klagar över att linjen inte har 
förståelse för de specialistkunskaper de erbjuder. De formella konflikterna uppstår då 
förväntningar om linjens och stabens olika roller, till exempel, linjens orderrätt och stabens 
förslagsrätt, inte infrias. Dessa två typer av konflikter kan lösas genom att öka och förbättra 
kommunikationen. Väntar man för länge med att lösa konflikterna riskera organisationen att 
bli ineffektiv. Allvarligast, och mest sällsynt är reella konflikter, vilka uppstår då individer 

                                                            
12 Alvesson, Mats. Svenningsson, Stefan. Organisationer, ledning och processer. (2007) Studentlitteratur, Lund. 
s. 24. 
(Jmf) Abrahamsson, Bengt. Andersen, Jon Aarum. Organisation – att beskriva och förstå organisationer.(2010) 
Fjärde upplagan. Liber, Malmö. s. 60. 
13 Alvesson. Svenningsson. (2007) s. 16‐18. 
14 (Jmf) Bruzelius, Lars H. Skärvad, Per‐Hugo. Integrerad organisationslära.(2004) Studentlitteratur, Lund s. 188, 
216‐217, 343. 
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och enheter har olika mål med organisationens verksamhet och dess intressen är motstridiga 
eller oförenliga.15  

Abrahamsson anser att organisationer alltid innebär en hierarki även om organisationen har en 
platt struktur och att formen inte nödvändigtvis har att göra med hur organisationen fungerar. 
Att en organisation är platt innebär inte per automatik att den är demokratisk, och omvänt 
behöver en hierarkisk organisation inte nödvändigtvis sakna trivsel, vilket den ofta får kritik 
för.16 Abrahamsson använder sig av begreppet kristallisering som innebär att hierarkin har en 
förmåga att kunna uppnå snabba resultat genom en snabb kollektiv koncentration och 
centralisering av auktoritet. Kristallisering uppträder som en följd av de mål och ambitioner 
som finns hos en grupp människor, och deras gemensamma önskan att åstadkomma ett 
resultat som är gynnsamt för dem alla. Den hierarkisering som äger rum är effekten av en 
rationell process i en grupp frivilligt samarbetande människor. Medlemmarna i en grupp 
räknar med, och inser, att ett bättre resultat kan uppnås genom att man underordnar sig en 
central ledning. Kristalliseringen underlättar då organisationen ställs inför hot eller problem 
som kräver snabba lösningar. Kommunikation och fokusering intensifieras och effektiviseras 
vid sådana situationer och ju större en organisation är, desto större vinster med 
kristalliseringen.17 

3.2 Framgångsrikt	förändringsarbete.	
Krav på organisationsförändringar kan komma både uppifrån och underifrån i organisationen. 
När kraven kommer från ledningen kan de anställda bemöta dessa genom att anpassa sig, mer 
eller mindre aktivt, eller att göra motstånd och hålla fast vid gamla arbetsmetoder. Ett 
återkommande tema i Angelöws studier är att organisationer som förändrar sitt arbetssätt går 
från detaljstyrning till målstyrning. Detta har ofta inneburit att medarbetarna förväntas ta ett 
större ansvar, vilket de många gånger varit ovana vid. Medarbetarna beskriver att ledningen 
ofta haft för bråttom med att genomföra förändringarna och också haft svårt att motivera 
varför förändringarna genomförs. Studier av omorganisationer visar också att en av de 
vanligaste orsakerna till att problem uppstår i samband med organisationsförändringar handlar 
om bristen på delaktighet. 18 
Förändringar upplevs olika från individ till individ. En del ser förändring som något positivt, 
som en spännande utmaning. Andra reagerar med motvilja och handskas därför med 
förändringen på ett annat sätt. Hur individen reagerar beror till stor del på om man tycker att 
förändringen är bra för en själv och verksamheten, eller om man tycker att den innebär 
försämringar. Angelöw definierar förändring som att något övergår från ett tillstånd till ett 
annat och att begreppet i sig är värderingsfritt.19 
 

                                                            
15 (Jmf) Bruzelius. Skärvad. (2004) s. 202‐203. 
16 (Jmf) Abrahamsson. Andersen. (2010)  s. 75‐76, 219. 
(Jmf) Abrahamsson, Bengt. Hierarki – Om ordning, makt och kristallisering.(2007) Liber AB, Malmö. s. 97. 
17 Abrahamsson. (2007) s 77, 55‐59. 
18 (Jmf) Angelöw, Bosse. Framgångsrikt förändringsarbete. Om individ och organisation i förändring. (2010) 
Natur & Kultur, Stockholm. s. 13‐14, 23‐24, 138‐139. 
19 (Jmf) Angelöw. (2010)  s.17. 
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Angelöw framhåller flera faktorer för ett lyckat förändringsarbete, varav de första är 
motivation och delaktighet. Till att börja med måste det finnas en förändringsvilja hos 
personalen, vilken kan skapas på olika sätt. Motivationen är själva motorn i förändringsarbetet 
och viljan att genomföra förändringar kännetecknas av stimulans och engagemang. Eftersom 
många förändringar genomförs till följd av ändrade omvärldsförhållanden ligger mycket av 
medarbetarnas motivation i insikten om att förändringen är nödvändigför att kunna möta 
dessa nya krav. Förändringsviljan stärks om vi har inflytande och är delaktiga i processen, 
menar Angelöw. Delaktighet i att formulera mål, visioner, förändringstakt och förslag till 
förändringar ökar också motivationen hos medarbetarna.  
Enligt Angelöw ska mål och visioner formuleras tillsammans med personalen. John P Kotter 
(refererad i Angelöw 2010) anser att det krävs tid, uthållighet och engagemang för att skapa 
effektiva visioner och att visionen måste förmedlas till alla inblandade. 20 
En förutsättning för att lyckas med förändringsarbetet är att tro på sin egen förmåga, att 
individen förväntar sig att nå framgång. Att sätta konkreta och verklighetsnära mål, och fira 
när man uppnått delmål gör att förändringsviljan hålls på en hög nivå genom hela processen. 
Ledningen behöver också föra ut informationen fortlöpande och under hela processen. Att få 
kunskap om organisationens förutsättningar i form av budget, avtal och liknande kan göra att 
förändringsalternativen känns mer realistiska. Informationen kan behöva upprepas muntligen 
och skriftligen då stressen av förändringsprocessen kan påverka förmågan att ta till sig 
information. Förändringar innebär ofta någon form av otrygghet och den stora utmaningen är, 
menar Angelöw, att omvandla denna ångest till spänning som kan verka som en drivkraft i 
förändringsarbetet.21 

3.3 Organisationskultur	
Enligt Alvesson använder sig många forskare av ordet ”kultur”, men det betyder inte att de 
har mycket gemensamt, dock har han i sina undersökningar uppmärksammat vissa delade 
antaganden om kulturfenomen: de är relaterade till historia och tradition, de har ett visst djup, 
är svåra att greppa och redogöra för, och måste tolkas. De är kollektiva och delade av 
medlemmar i en grupp. De är primärt idémässiga till sin karaktär, och berör mening, 
förståelse, övertygelser, kunskap och andra immaterialiteter. Vidare är de holistiska, 
intersubjektiva och känslomässiga snarare än strikt rationella och analyserande.22 Alvesson 
definierar organisationskultur som: 

”Talking about organizational culture seems to mean talking about the importance for people of 
symbolism – of rituals, myths, stories and legends – and about the interpretation of events, ideas, 
and experiences that are influenced and shaped by the groups within which they live.”23 

Alvesson uppfattar således att kulturen inte primärt finns ”inuti” människors huvuden, utan 
någonstans ”mellan” huvudena i en grupp av människor där symboler och betydelse visas 
öppet.24 

                                                            
20 (Jmf) Angelöw. (2010) s.119‐123, 141‐142. 
21 (Jmf) Angelöw. (2010)  s.124‐125, 146, 149. 
22 Alvesson, Mats. Understanding organizational culture. (2013)Andra upplagan. SAGE Publications Ltd, London. 
s. 3. 
23 Alvesson. (2013) s. 4. 



14 
 

En något vidare definition av kulturbegreppet har Schein: 

”… a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its problems of external 
adaption and internal integration, which has worked well enough to be considered valid and, 
therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think and feel in relation to 
those problems.”25 

Scheins definition erbjuder ett större tolkningsutrymme och lägger möjligen något större vikt 
vid organisationskulturens socialiseringsprocess.  

 
Kulturen är både ett ”här och nu” dynamiskt fenomen och en tvingande struktur i bakgrunden 
som påverkar oss på många olika sätt, menar Schein.  Kulturen är något vi agerar utefter och 
skapar i interaktion med andra människor och efter vårt eget beteende, den ger stabilitet och 
trygghet i organisationer och berättar för oss hur vi ska uppfatta, känna och bete oss i det 
sociala sammanhanget, i organisationen eller yrket. Vi socialiseras efter organisationers 
normer och värderingar så att den ”sociala ordningen” upprätthålls. Reglerna i denna sociala 
ordning ger oss möjligheten att förutse sociala beteenden, komma överrens med varandra och 
ge mening åt det vi gör.26  

Schein hävdar att kultur är något abstrakt, ändå är de krafter som uppstår i sociala situationer 
och i organisationer av mycket stor betydelse. Om vi inte har en förståelse för dessa krafter är 
det lätt att vi faller offer för dem, att de besitter sin makt just för att vi är omedvetna om dem. 
Om vi skapar en förståelse för kulturen kan vi hantera dessa krafter och få händelser som 
förbryllat och frustrerat oss, att falla på plats, och inte minst öka förståelsen för oss själva.27 

 
Schein delar upp kulturen i fyra kategorier: makrokultur, organisationskultur, subkultur och 
mikrokultur.  

Figur 1: Kategorier av kultur.28 

Kultur  Kategori  
Makrokultur  Nationer, etniska och religiösa grupper, yrken som existerar 

globalt 
 

Organisationskultur  Privata, offentliga, ideella och myndigheter 
 

Subkultur  Yrkesgrupper inom organisationer 
 

Mikrokultur  Mikrosystem innanför eller utanför organisationen 
 

 
                                                                                                                                                                                          
24 Alvesson. (2013) s. 4. 
25 Schein, Edgar H. Organizational Culture and Leadership. (2010). Fjärde upplagan. Jossey Bass, San Fransisco. 
s. 18.  
26 (Jmf) Schein. (2010) s. 3. 
27 Schein. 2010). s. 7. 
28 Schein.(2010) s. 1‐2. 
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Nationella och etniska kulturer hamnar i kategorin makrokulturer. Yrkesområden som 
medicin, juridik, ingenjör kan tillhöra makrokulturen men har sitt största inflytande som 
subkultur inom organisationer.29 

Makrosystem, som samhällen, är stabila och ordnade till följd av den långa tidsperiod som de 
existerat. Organisationskulturer varierar i styrka och stabilitet utifrån hur länge organisationen 
funnits och vilken emotionell intensitet som funnits sedan grundandet. Yrkeskulturer varierar 
mellan att vara mycket strukturerade, som medicin och juridik, till mer flytande som 
managementkulturer. I mikrosystemen hittar man de största variationerna och är de som är 
mest dynamiska och ger därför ypperliga förutsättningar till att studera kulturens form och 
utveckling. 30  

Kulturen kan enligt Schein analyseras utifrån tre nivåer: artefakter, uttalade normer och 
värderingar samt underliggande, grundläggande antaganden. Nivåerna speglar till vilken grad 
det kulturella fenomenet är synligt för observatören. Nedan redogörs detta från den ytligaste 
nivå, som är artefakter, till den djupaste nivån som är underliggande, grundläggande 
antaganden. 

Den första nivån, artefakter, innefattar allt det som man ser, hör och känner när man först 
möter en ny grupp med en obekant kultur. Artefakterna innefattar synliga och kännbara 
processer, observerat beteende och är svåra att tyda. Den fysiska miljön är en sådan artefakt: 
språket, hur man tilltalar varandra, teknisk utrustning, klädsel, myter och berättelser om 
organisationen, ritualer och ceremonier etc. Denna nivå är lätt att se, men svår att tolka. Både 
Egypterna och Mayafolket byggde ytterst synliga pyramider men innebörden av dem var 
mycket olika, tempel i det ena fallet – tempel och gravar i det andra. Om man tillbringar 
tillräckligt mycket tid i gruppen blir innebörden av dessa artefakter tydlig. Men om man vill 
komma till denna förståelse lite snabbare måste man prata med medlemmarna i gruppen för 
att analysera vilka uttalade normer och värderingar som styr handlandet i det dagliga arbetet.31  

Den andra nivån, uttalade normer och värderingar, består av gruppens ideal, mål, värderingar 
och ambitioner, ideologier och rationaliseringar. Dessa kan, men behöver inte 
överrensstämma med beteende eller andra artefakter. Schein menar att all gruppinlärning 
speglar ytterst någons grundläggande övertygelser och värderingar. När en grupp skapas, 
möter en utmaning eller ett nytt problem är den första lösningen som dyker upp någons 
övertygelse om vad som fungerar eller inte fungerar. När gruppen sluter upp runt denna 
problemlösning skapas gemensamma värderingar som klargör hur organisationen hanterar och 
löser problem.32 

Uttalade normer och värderingar lämnar ofta stora delar av människors handlande oförklarade 
och ger en känsla av att man förstår delar av kulturen, men inte hela kulturen. För att nå en 
djupare förståelse av kulturen, kunna tyda mönstren, och till viss del kunna förutsäga 
framtiden måste man förstå den tredje, innersta nivån av kulturen, som är de underliggande, 
                                                            
29  Schein.(2010) s. 1‐2. 
30 (Jmf) Schein.(2010) s. 3. 
31 (Jmf) Schein.(2010) s. 23‐25.  
32 (Jmf) Schein.(2010) s. 25‐27. 
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grundläggande antagandena. Här finner man gruppens omedvetna, förgivettagna 
föreställningar och värderingar som avgör medlemmarnas beteenden, uppfattningar, tankar 
och känslor. När en lösning på ett problem fungerar vid upprepade tillfällen blir den tagen för 
givet. Det som från början bara var en gissning eller en magkänsla tas nu för sanning. Dessa 
grundläggande antaganden har blivit så självklara att det förekommer liten grad av variation 
inom gruppen. Denna konsensus är resultatet av framgångarna och implementeringen av 
tidigare beskrivna normer och värderingar. Dessa djupt rotade värderingar, lösningar och 
antaganden underlättar för gruppen att kommunicera med varandra, men kan innebära 
svårigheter då nya situationer uppstår som kräver nya grundläggande antaganden.33 

Dessa nivåer speglar i första hand kulturen som ett strukturellt koncept. Den strukturella 
analysen vittnar om att kulturen synliggörs genom artefakter och uttalade normer och 
värderingar men att den innersta meningen ligger i de underliggande antagandena. Då blir det 
också nödvändigt att specificera vad man gör antaganden om, menar Schein.34 

Alla organisationer och grupper måste utveckla en gemensam förståelse av sin yttersta 
mening, varför den finns till. Oftast handlar detta om ekonomisk överlevnad och tillväxt, 
vilket gör att det är avgörande att ha goda kontakter med kunder, aktieägare, staten och så 
vidare. En av de viktigaste, och mest osynliga faktorerna är de grundläggande antagandena 
om ”hur saker och ting ska göras”, hur uppdraget ska utföras och hur målen ska nås. Därför 
implementeras strukturer, system och processer i organisationen som, om de lyckas, 
integreras i kulturen. Konsensus måste nås i vad som ska mätas, hur det ska mätas och hur det 
ska korrigeras om det behövs. Detta är avgörande för hur medarbetarna sköter sitt jobb och 
det är också detta som är i fokus för nya medlemmar av gruppen.35 

3.4 Perspektivens	relevans	för	studien	
Ovanstående teoretiska perspektiv anser jag vara relevanta förenliga med uppsatsens 
problemområde. Abrahamsson, Alvesson samt Bruzelius och Skärvads definition av 
organisationsstruktur och dess former är applicerbar på Kustbevakningens organisation. 
Angelöws syn på organisationsförändring uttrycks i den förändring som genomförts i 
Kustbevakningens organisation och implementeringen av värdegrunden. Beträffande Scheins 
begrepp och definition av organisationskultur bör även dessa kunna överföras till studien. 

4 Metod		
4.1 Vetenskapsteoretiskt	perspektiv	
Uppsatsens övergripande syfte är att beskriva och förstå hur ett antal anställda inom 
Kustbevakningen upplever den genomförda organisationsförändringen och implementeringen 
av värdegrunden. Med denna utgångspunkt har en kvalitativ forskningsansats valts, vilken 
emanerar från hermeneutiken. Hermeneutiken är en vetenskapsfilosofisk teoritradition som 
behandlar förståelse och sägs ha sitt ursprung i medeltida tolkningar av bibeln, och var 
riktlinjer hur denna skulle tolkas så att Guds ord framträdde. Genom tolkningar skulle man 
kunna tränga bakom själva texten och på så vis nå förståelse för själva skapelsen. På 1900-
                                                            
33 (Jmf) Schein.(2010) s. 27‐28. 
34 (Jmf) Schein (2010) s. 69. 
35 Schein (2010) s. 74‐75, 80, 84. 
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talet hade hermeneutiken utvidgats till att bli läran om tolkning i allmänhet, inte bara av 
texter, utan av alla slags mänskliga handlingar.  
Tanken inom samhälls- och beteendevetenskaperna är att människan uppfattar sig själv och 
sin situation på ett speciellt sätt genom att hon knyter en mening till de företeelser hon omges 
av. Kunskap om denna mening fås inte genom mätning, utan genom att man tolkar 
människors beteende och försöker leva sig in i deras föreställningar om världen. Inom 
hermeneutisk vetenskap strävar man följaktligen efter förståelse för hur människor uppfattar 
världen.36

    Huvudtemat i hermeneutiken är att den är holistisk på så sätt att människans 
föreställningar om världen inte kan beskrivas som separata delar eftersom de inverkar på 
varandra. Dessa föreställningar får delvis sin bestämning utifrån hur de relaterar till 
varandra.37  
 
Jag har i studien använt mig av en abduktiv ansats vilket enligt Alvesson och Sköldberg är 
vanligt i fallstudiebaserade undersökningar. Abduktionen som metod har drag av både 
induktion och deduktion men författarna understryker att abduktion inte är någon enkel ”mix” 
av dessa, eller kan reduceras till dem, då abduktion tillför nya och helt egna moment. Under 
processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet succesivt, dels justeras och 
förfinas även teorin. Genom inriktningen på underliggande mönster menar Alvesson och 
Sköldberg att abduktionen fördelaktigt skiljer sig från de båda andra genom att den inbegriper 
förståelse. Analysen av empirin kan kombineras med, eller föregripas av studier av tidigare 
teori i litteraturen, inte som mekanisk applicering på enskilda fall, utan som inspirationskälla 
för upptäckt av mönster som ger förståelse.  Under forskningsprocessen sker alltså en 
alternering mellan (tidigare) empiri och teori, vilka succesivt omtolkas i skenet av varandra.38 

4.2 Metodtriangulering		
En vetenskaplig fallstudie syftar till att undersöka ett socialt fenomen i sitt rådande 
sammanhang. Forskaren letar efter många olika former av belägg, däribland: observation, 
insamling av dokument, insamling av ”föremål” t.ex. arbetsprover samt intervjuer i olika 
former. Uppgiften är att skapa en helhetsbild utifrån dessa olika delar. Samtliga delar är olika 
men kompletterande, och intervjuer kan modifiera och tolka det som man har fått fram från de 
andra datakällorna.39 Därmed är vi inne på triangulering.  

Triangulering innebär således att olika typer av data och metoder används i studiet av ett och 
samma fenomen. Resultat som har sin grund i olika material, i detta fall dokument, 
semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper, ska då kunna ställas mot varandra för att 
valideras. På så sätt ska forskaren kunna finna den representation av ett fenomen som är mest 
objektiv och riktig. Kritiken mot triangulering som validitetstest handlar om orimligheten att 
jämföra resultat utan att ta hänsyn till vilken kontext de är framsprungna ur. Sjöberg menar 

                                                            
36 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. (2004)Studentlitteratur AB, Lund. 
s. 105‐107. 
37 (Jmf) Hartman. (2004) s. 188. 
38 Alvesson, Mats. Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.(2008) 
Studentlitteratur, Lund. s. 55‐56. 
39 (Jmf) Gillham, Bill. Forskningsintervjun. Tekniker och genomförande.(2008) Studentlitteratur, Lund. s. 220‐
221. 



18 
 

dock att bara för att motivet till triangulering förkastas, innebär det inte att den som teknik 
(”multi-metod”) måste förkastas. Att använda sig av flera metoder och olika material tillåter 
att flera aspekter av ett fenomen kan undersökas. Sjöberg menar, i likhet med Gillham, att 
kunskap och information som erhålls genom en metod kan hjälpa forskaren att förstå material 
som genererats genom en annan metod. Med material som belyser ett fenomen från olika håll 
och bjuder på olika former av ett och samma fenomen, ökar chanserna för att göra en mer 
träffsäker analys.40 Då triangulering ofta associeras med exakthet så är min ansats snarare 
multimetodisk. Överfört till min studie så söks många olika exempel för fenomenet 
organisationskultur och jag använder mig av en multimetodisk ansats inom den kvalitativa 
metoden.  
 

4.3 Kvalitativ	metod	
Kvalitativ metod kännetecknas av att den går på djupet, snarare än bredden, vilket innebär att 
forskaren enbart studerar en eller några få miljöer, men att dessa istället studeras som en 
helhet med alla dess konkreta nyanser. I den kvalitativa forskningstraditionen betonas ett tätt 
och nära förhållande mellan forskaren och den miljö eller de personer som studeras. Praktiska 
förhållanden begränsar emellertid både närhet och varaktighet i ett projekt, vilket forskaren 
måste förhålla sig till. Ett annat karakteristikum för kvalitativa metoder är deras flexibilitet 
och man kan dra nytta av den information som getts när man går vidare i datainsamlingen. 
Repstad ger ett enkelt exempel: när man fått information om en organisations struktur av en 
person och/eller skriftliga källor är det ingen idé att fråga ännu fler personer om detta faktum. 
Flexibiliteten hänger ihop med en annan egenskap som den kvalitativa metoden har, nämligen 
att de är inriktade på att i all sin nyansrikedom så autentiskt som möjligt fånga ”the actors 
point of view”, aktörens egna verklighetsuppfattningar, motiv och tänkesätt, och återge dessa 
så pålitligt som möjligt.41 Mer om denna flexibilitet i avsnitten semistrukturerad intervju och 
fokusgruppintervju. Den kvalitativa metoden utmärker sig också genom att dess faser ofta 
glider över i varandra. Det sätt vi genomför datainsamlingen på påverkas ofta av ett antal 
preliminära tolkningar och oavsett vilka val som görs, får detta konsekvenser för 
tolkningarna. Faserna analys och tolkning går teoretiskt och tankemässigt att skilja åt men 
Repstad anser att det finns ett tolkningsmoment även i den ordning och det tillrättaläggande vi 
kallar för analys. Rapportskrivningen är inte heller någon yttre, mekanisk process där man 
presenterar något som är helt färdigtolkat. I val av ämne och genom rapportens disposition 
handlar det hela tiden om olika val som görs.42 
 
Den kvalitativa metoden grundar sig på ett hermeneutiskt synsätt och den kvalitativa 
forskningen syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper och söker alltså 
därför efter fenomenets innebörd eller mening. Den kvalitativa forskaren ställer frågor som 

                                                            
40 Jacobsson, Katarina. Den svårfångade kvaliteten i Uppdrag: Forskning. Sjöberg, Katarina. Wästerfors, 
David.(2008) Liber AB, Malmö. s. 175. 
41 (Jmf) Repstad, Pål. Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. (2007) Fjärde upplagan. 
Studentlitteratur, Lund. s. 15‐17. 
42 (Jmf) Repstad. (2007) s. 127. 
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”vad betyder fenomenet?” och ”vad handlar det om?”.43 Dessa frågor kan besvaras då den 
kvalitativa forskaren använder sig av empirinära metoder såsom observation, deltagande 
observation, semistrukturerad intervju och djupintervju etc.  
Eftersom avsikten är att lägga tonvikt vid informanternas subjektiva uppfattning och 
beskrivningar bedömdes den tolkningsinriktade traditionens perspektiv och den kvalitativa 
metoden som mest lämplig. 
Inom den kvalitativa metoden har dokumentanalys, semistrukturerad intervju och 
fokusgruppintervju tillämpats. Dessa är användningsbara om man, som i mitt fall, vill få insikt 
i människors förhållanden, åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter.44  
 

4.4 Den	empiriska	studien		
4.5 Fallstudie		
Denna studie innefattar en enda undersökningsenhet, nämligen Kustbevakningen, men med 
flera analysenheter i form av olika befattningsnivåer och regioner/stationer. Lindgren menar 
att fallstudier inte är en specifik metod utan snarare en forskningsansats, eller typ av design, 
som anger hur empiriska och analytiska enheter ska avgränsas och utforskas. Han menar att 
fallstudien kännetecknas av att den vanligen förknippas med ett eller få fall, men framhåller 
att den kan avse flera fall, och att det vanligen förekommer flera analysenheter inom varje 
fall.45 Vad gäller definitionen på fallstudier så kan den skilja sig åt mellan olika forskare. 
Denscombe menar, i jämförelse med Lindgrens resonemang, att det som utmärker en 
fallstudie är dess inriktning på bara en enda undersökningsenhet, men att det händer att 
forskare använder två eller flera undersökningsenheter. Principen bakom fallstudier är att 
sökarljuset riktas mot enskilda enheter, snarare än ett brett spektrum. Logiken bakom detta är 
att forskaren skaffar sig insikter som kan få vidare konsekvenser, vilket är det väsentliga, som 
inte kommit i dagen om man använt sig av exempelvis surveyundersökningar.46 Då 
organisationskultur är ett svårfångat och vitt begrepp, och syftet med undersökningen att 
beskriva och förstå hur ett antal anställda inom Kustbevakningen upplever 
organisationsförändringen och implementeringen av värdegrunden, är fallstudien en lämplig 
forskningsansats, då de enligt Denscombe tenderar att vara holistiska och i mindre 
utsträckning ägnar sig åt enstaka faktorer. Vad gäller definitionen av fallstudie förefaller 
Denscombe använda sig av en något snävare definition än Lindgren. De delar dock synen på 
vilken inriktning fallstudien anses ha, nämligen mot socialt förekommande enheter som 
existerar oberoende av forskningsändamål.47 Detta överensstämmer med den 
undersökningsenhet och de analysenheter som är föremål för studien då jag besöker 
medarbetarna på de stationer de jobbar och utför fokusgruppintervjuerna i en miljö som 
medarbetarna är bekanta med. 
 

                                                            
43 Wideberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. (2002) Studentlitteratur AB, Lund. s. 15‐16. 
44 (Jmf) Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna.  (2009) Upplaga 2:2. Studentlitteratur AB, Lund. s. 232‐233. 
45 Lindgren, Sven‐Åke. Det teoriutvecklade projektet i Uppdrag: Forskning. Sjöberg, Katarina. Wästerfors, 
David.(2008) Liber AB, Malmö. s. 125‐126. 
46 Denscombe. (2009) s. 59. 
47 Lindgren. (2008) s. 126. 
(Jmf) Denscombe. (2009)  s. 61. 
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4.6 Val	av	undersökningsenhet	och	tillträde	till	fältet	
Kustbevakningens regionsammanslagning och deras arbete med att uppnå en helhetssyn inom 
organisationen, lämpar sig väl för en studie av organisationskultur och förändring, vilket var 
det område som intresserade mig. Kontakt etablerades med utbildningschef Carina Ringtun, 
vilken varit avgörande för studiens genomförande. En sådan kontakt är vad Denscombe kallar 
grindvakt eller nyckelperson. Han menar att nyckelpersonen är en förutsättning för att 
forskaren ska få tillträde till fältet och till människor, inte bara inledningsvis, utan att tillträdet 
är en kontinuerlig process. I formella miljöer, som Kustbevakningen, fungerar ofta 
nyckelpersonen också som garant för forskarens goda uppsåt.48 Ringtun har varit behjälplig 
med att förse mig med nödvändig dokumentation, gett tillträde till och bokat konferensrum 
med tillgång till videolänk. Hon har själv funnits till hand som ”teknisk support” eller ordnat 
så att någon medarbetare funnits på plats för att hjälpa till när så behövts. Viktigast av allt är 
att Ringtun talat med regioncheferna om studien, fångat deras intresse och etablerat kontakt 
med dessa vid ett gemensamt möte. Närvarande vid detta initiala möte var: Bengt Fernlund- 
regionchef SV, Lars-Eric Langman-stabschef NO (som förmedlade kontakten med Kenneth 
Neijnes-regionchef, NO), Carina Ringtun-utbildningschef, Gert Friberg-stabschef samt Åsa 
Adolfsson-analytiker vid verksledningsstaben. Även regioncheferna har varit nyckelpersoner 
då de gett tillträde till stationscheferna, som i sin tur gett tillträde till medarbetarna och deras 
arbetsplats. Det faktum att huvudkontoret ligger i Karlskrona och närheten och möjligheten 
till personlig kontakt kan ha bidragit till det starka intresse som har visats från 
Kustbevakningens sida, vilket är mycket glädjande. 

4.6.1 Urval		
När det kommer till frågan om urval är Beckers förhållningssätt till empirin att allt är möjligt 
mycket användbart.  Innebörden av detta är att forskaren helt enkelt betonar att inget som man 
kan föreställa sig är omöjligt, och att forskaren därför bör leta efter de mest osannolika saker 
som kan tänkas och införliva dess existens, eller möjligheten av deras existens, i tänkandet. 
Här pekar Becker på vikten av att maximera sannolikheten för att det udda fallet dyker upp, 
och därmed är slumpmässigt urval inte att föredra.49 Utifrån detta förhållningssätt ställdes 
kriterierna för vilka stationer som skulle delta samt med hänsyn till att enheterna skulle vara 
jämförbara. Verksamheten på de valda stationerna är mångfacetterad för att få en nyanserad 
bild med så många olikheter som möjligt: räddningsverksamhet, brottsförebyggande och 
fiskerikontroll, och är därför representativa för organisationen. Stationerna är av samma 
omfång och tillräckligt stora för att en fokusgruppintervju skulle vara möjlig. Yrket innebär 
att många medarbetare är i tjänst på båtar och inte på en fysiskt fast arbetsplats. Utifrån dessa 
kriterier valdes station 1 och station 2 ut av respektive regionchef.  

Omfånget på stationerna ger goda förutsättningar för att uppfylla kriterierna för nästa 
urvalsprocess, nämligen fokusgruppen. Fokusgruppen väljs ut av stationschefen utifrån 
kriterierna kön, ålder, befattning och placering. Detta för att få en så stor spridning som 
möjligt i uppfattningar och erfarenheter om den rådande organisationskulturen på stationen 
som normer, värderingar, gemenskap, ledarskap och så vidare. 

                                                            
48 (Jmf) Denscombe. (2009) s. 103‐104. 
49 (Jmf) Becker, Howard. Tricks of the trade. Yrkesknep för samhällsvetare. (2008) Liber AB, Malmö s. 97 
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Regioncheferna är självskrivna då det finns två stycken, en för respektive region.  
 
Studien omfattar inte kustbevakningsflyget, vilket utgör 1 kuststation av sammanlagt 26 
kuststationer. 

4.7 Fokusgruppintervju		
Intervjuer i fokusgrupper är en metod som på senare år använts allt oftare i 
samhällsvetenskaplig forskning och är en lämplig teknik då man ska studera människors 
föreställningar, attityder och värderingar inför ett visst ämne eller situation. Att arbeta med 
fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor som under begränsad tid får 
diskutera med varandra. Ordet fokus indikerar att diskussionen ska röra ett på förhand givet 
ämne och gruppen leds av en moderator som introducerar ämnet och nya aspekter då det 
behövs.  Då syftet med studien är att beskriva och förstå hur en grupp anställda inom 
Kustbevakningen upplever den genomförda organisationsförändringen är det informanternas 
åsikter, attityder, tankar, uppfattningar och argumentationer som är intressant.50 Hur upplever 
de förändringarna som pågått och pågår i organisationen? I vilken utsträckning tar de till sig 
den helhetssyn som ska genomsyra hela myndigheten? Har medarbetarna förståelse för 
helhetssynen? Kan de ta den till sig? Och vill de ta den till sig? Dessa frågor speglar 
organisationskulturen som är ett komplext fenomen och därför lämpar sig fokusgruppen väl 
för ändamålet. 
 
Fokusgrupp definieras av Morgan, refererad i Wibeck (2010), som i svensk översättning 
lyder: ”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt 
ett ämne som bestäms av forskaren”. Denna definition säger tre viktiga saker: för det första är 
det en forskningsteknik som syftar till datainsamling för forskningsändamål, för det andra 
samlas data in genom gruppinteraktion, och för det tredje bestäms ämnet av forskaren. 51 
 
Wibeck, Denscombe och Halkier har liknande syn på moderatorns roll och överensstämmer i 
princip med det förhållningssätt jag använt mig av vid intervjuerna.52 Samma gäller för det 
rekommenderade antalet deltagare som är 6-12 personer, men kan vara både färre eller fler.53  
Överfört till min studie innebar detta att jag introducerade ämnet, som var organisationskultur 
och förändring, för gruppen och intog därefter en tillbakadragen roll. Vid behov gav jag ordet 
till de deltagare som inte självmant deltog i diskussionen och introducerade även nya frågor. 
Gruppen som bestod av fem respektive sex deltagare, var redan kända för varandra vilket 
förmodligen bidrog till att de kunde dela öppet och obehindrat. Detta såg jag som viktigt för 
studiens tillförlitlighet då förberedande forskningsintervjuer och intervjuer på högre positioner 
inom organisationen har genomförts, som kanske skapat omedvetna förväntningar på svaren 

                                                            
50 (Jmf) Wibeck, Victoria. Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. (2010) 
Andra upplagan. Studentlitteratur AB, Lund. s. 11‐12, 19‐22. 
51 Wibeck. (2010) 25‐26. 
52(Jmf). Wibeck. (2010) s. 23‐24, 27. 
(Jmf) Halkier, Bente. Fokusgrupper. (2010) Liber, Malmö. s. 46‐48. 
Denscombe. (2009) s. 239‐240. 
53 Halkier. (2010) s. 32. 
Denscombe. (2009) s. 241. 
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från medarbetarna. Genom att välja ett fåtal teman och låta gruppen diskutera fritt, utan att 
styra samtalet, minskade risken för att gruppen omedvetet skulle ges ledande frågor.  
Vad gäller antalet deltagare i gruppen var föresatsen var att varje fokusgrupp skulle innehålla 
sex stycken deltagare och detta var också bokat. Väl på plats, strax före start hade 
verksamheten behov av en särskild person som var planerad för gruppen och denne kunde då 
inte medverka. Detta speglar verksamhetens verklighet, den är situationsstyrd och går inte 
alltid att planera. Spridningen enligt urvalskriterierna påverkades dock inte så pass att det 
inverkar på studiens validitet och tillförlitlighet.  
 
 Som moderator var jag vaksam på vad Svedberg, refererad i Wibeck (2010), kallar för 
gruppkohesion och definierar som ”graden av den samhörighet eller grupptillhörighet 
individen känner med gruppen eller styrkan i önskan att tillhöra den”.  När 
samhörighetskänslan är hög och gruppens gränser skarpa finns det en risk att så kallad group-
think inträder. Detta visar sig då endast ett sätt att tänka är acceptabelt och kan äventyra 
resultatet för studien. En annan faktor att ta hänsyn till var social makt, som står för 
möjligheten eller potentialen att kunna påverka människor i en gruppsituation. Detta då 
gruppen bestod av anställda på olika positioner, och jag var noga med att alla skulle få lika 
mycket utrymme, oavsett position.54  
 
Fokusgruppintervjuerna genomfördes på vad Halkier kallar en ämnesrelevant plats, nämligen 
deltagarnas arbetsplats. 55 Valet av plats gav tillfälle att få en inblick i deltagarnas vardag och 
under vilka förhållande de jobbar, då jag fick en guidad tur på båtarna och stationen före 
intervjun. Enligt Wideberg kan denna inramning ge helhetsintryck, upplevelser och 
informationer som kan bilda en värdefull bakgrund för intervjuerna och den efterföljande 
analysen.56   
 
Då den icke-verbala kommunikationen, såsom ögonkast, leenden och kroppsställning kan 
vara ett viktigt komplement till den verbala i en fokusgruppsituation har anteckningar förts 
vid sidan om ljudinspelningen. 57 Detta anser jag vara tillräckligt för validiteten och 
pålitligheten och avstår från videoinspelning, då det kan få deltagarna att fokusera på 
videokameran istället för på samtalet. Den sammanlagda tiden för de båda 
fokusgruppintervjuerna är 4 timmar och 40 minuter. 
 
Syftet med att intervjua personer på olika nivåer är att få en så korrekt bild som möjligt av hur 
organisationskulturen i Kustbevakningen och hur den upplevs av medarbetare på olika nivåer 
i myndigheten. Becker hävdar att samhällsvetare ofta inte studerar fenomen i dess fulla 
utsträckning eftersom forskaren ofta övertygas av organisationsledningen om att ledningen 
vet allt om organisationen som är värt att veta. Risken är då att forskningens innehåll kommer 
att styras av ledningens idéer.58 För att undvika ett sådant scenario bör forskaren ifrågasätta 

                                                            
54 (Jmf) Wibeck. (2010) s. 30‐31. 
55 Halkier. (2010) s. 33‐35. 
56 Wideberg. (2002) s. 106. 
57 (Jmf) Wibeck. (2010) s. 32. 
58 (Jmf) Becker. (2008) s. 101‐102. 
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allt som var och en som sitter vid makten säger. Här är fokusgruppen mycket användbar då 
forskaren kan få tillgång till de i organisationen som tycker annorlunda, eventuellt missnöje 
eller konflikter som ledarna vill förneka kan komma upp till ytan. Ett bra sätt att göra detta på 
är att fråga om förhållandena är bättre eller sämre än vad de varit tidigare. Denna enkla fråga 
kan dra fram aktuella frågor i organisationen och den fäller inget omdöme på förhand.59   

4.8 Den	kvalitativa	intervjun		
Den semistrukturerade intervjun innebär att forskaren har en intervjuguide med ämnen som 
ska behandlas och frågor som ska besvaras. Den semistrukturerade intervjun ställer krav på 
forskarens förmåga att vara flexibel för att kunna följa informantens resonemang och ta vara 
på möjligheten att ställa följdfrågor. Denscombe menar att semistrukturerade intervjuer i 
själva verket befinner sig på en glidande skala mellan semistrukturerad intervju och 
ostrukturerad intervju.60 Vid utformandet av de intervjuguider som tillämpats i denna studie 
var ambitionen att ringa in så många aspekter som möjligt av fenomenet organisationskultur. 
Intervjuguiden (bilaga A) för regioncheferna innehåller ett stort antal frågor som har besvarats 
under intervjuerna, dock inte i följdordning då flexibiliteten är en av fördelarna med den 
semistrukturerade intervjun.  Detta har gett möjligheten att följa informantens tankegångar 
och låta denne tala fritt om ämnet, vilket har lett till att intervjuerna har känts avslappnade 
med ett gott samtalsklimat. Regioncheferna har fått samma frågor att besvara för att resultaten 
ska vara jämförbara och deras deltagande har således varit på lika villkor. Svaren som kommit 
ur dessa intervjuer har bidragit till att ytterligare utveckla och förbättra intervjuguiden (bilaga 
B) för nästa nivå, stationscheferna. Vissa frågor har tagits bort, slagits samman eller lagts till. 
Även på stationschefnivå var frågorna desamma för jämförbarheten och viktiga för studiens 
validitet och tillförlitlighet. Inför fokusgruppintervjuerna fick intervjuguiden (bilaga C) en 
tydligare struktur genom att tematiseras.  
 
I denna studie har två semistrukturerade, förberedande forskningsintervjuer genomförts vid 
Kustbevakningens huvudkontor i Karlskrona. 
Informanterna var stabschef Gert Friberg samt utbildningschef Carina Ringtun. Intervjun med 
stabschefen varade 1 timme och 20 minuter, inspelning skedde och anteckningar fördes. 
Inspelningen har sammanfattats i text, men är inte ordagrant transkriberad. Intervjun med 
utbildningschefen varade cirka 1timme och 30 minuter. Därtill har ett kompletterande samtal 
förts med utbildningschefen för att klargöra vissa fakta och för att diskutera lämpliga 
undersökningsenheter. Uppskattningsvis har sammanlagt tre timmars samtal förts med 
Ringtun då även kortare spontana möten uppstått i samband med övriga intervjuer som skett 
vid huvudkontoret. Dessa samtal har inte spelats in då de förberedande forskningsintervjuerna 
har tjänat syftet att öka kunskapen om organisationens struktur, uppdrag och verksamhet samt 
gett information om regionsammanslagningen och andra strukturella förändringar inom 
Kustbevakningen. Anteckningar har dock förts vid de planerade samtalen. Intervjuerna har 
möjliggjort en tydlig och precis frågeställning men ligger inte till grund för analysen.  

                                                            
59 (Jmf) Becker. (2008) s. 101‐102 
Albinsson, Gunilla. Föreläsning. 2013‐01‐31 
60 (Jmf) Denscombe. (2009)  s. 234‐235. 
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De fyra efterföljande intervjuerna har genomförts via videolänk från huvudkontoret till 
respektive ort. Informanterna har alla använt sin egen dator för intervjun och på så sätt själva 
valt sin plats för intervjun. De intervjuade är regionchef NO, Kenneth Neijnes och regionchef 
SV, Bengt Fernlund samt två stationschefer, en från varje region. 
Sammanlagd tid för de semistrukturerade intervjuerna är cirka 8 timmar, exklusive de 
förberedande forskningsintervjuerna.  
Vid två tillfällen uppstod vissa komplikationer med tekniken och inspelningen var otydlig. 
Efter dessa tillfällen kompletterades fältanteckningarna ur minnet direkt efter intervjun, 
sammanställdes och skickades till informanterna i fråga för att säkerställa att alla svar 
uppfattats korrekt. Dessa sammanställningar har godkänts av informanterna. 
Valet att använda semistrukturerade intervjuer till chefsbefattningarna har varit 
ändamålsenligt då de representerar olika regioner och/eller stationer och dess medarbetare. 
Befattningarna innebär till viss grad ett ensamt arbete och ansvar då det finns en regionchef i 
regionen och en stationschef på stationen. Medabetarna arbetar i lag och gruppen är en 
betydelsefull funktion för att jobbet ska kunna utföras, de är beroende av varandra på ett annat 
sätt i sitt vardagliga arbete. Detta är en av orsakerna till att medarbetarnas data införskaffades 
i fokusgruppintervju.   

4.9 Dokumentanalys		
I den initiala fasen samlades för studien relevanta dokument in och studerades. De dokument 
vilka använts som datakällor är årsredovisningen, verksamhetsplaner, Kustbevakningens 
personaltidning, översyn av Kustbevakningens regionledningar och ledningscentraler, 
trycksaker och hemsidan.61 Dessa skriftliga källor har använts i första hand för att nå en 
djupare förståelse av kustbevakningens verksamhet och hur Kustbevakningen är organiserad. 
Dokumenten innehåller också verksamhetens mål och annan formalia. Enligt Denscombe är 
fördelarna med att använda statspublikationer, vilket är fallet här, är att de förefaller vara 
trovärdiga, objektiva och faktabaserade. Forskaren måste ändock bedöma källans auktoritet 
och det tillvägagångssätt som använt för att få fram de ursprungliga uppgifterna. 62 

4.10 Analys,	bearbetning	och	presentation	av	data	
Enligt Svenning kännetecknas den kvalitativa analysen av att man tränger djupt in i en 
problematik utifrån en liten mängd data, och skriver vidare att förutsättningen för att göra ett 
gott kvalitativt arbete är ett stort mått av kreativitet, ett öga för detaljer och en förståelse för 
hur detaljer och helheter hör ihop.63 Som tidigare beskrivits i avsnittet kvalitativ metod är ett 
kännetecken för denna att faser flyter ihop. När det kommer till analys och kodning av 

                                                            
61 Larsson, Kjell. Friberg, Gert och Svensson, Fredrik. Översyn av Kustbevakningens regionledningar och 
ledningscentraler.(2011) Dnr: 02‐755/10:22. 
Trycksak: Att jobba i Kustbevakningen. Kustbevakningens vision, värdegrund och verksamhetsidé. (2009‐01‐18). 
Kustbevakningens årsredovisning (2012).  
Kustbevakningens verksamhetsplan 2011 med inriktning för 2012‐13. Dnr. 03‐1414/10. 
Kustbevakningens verksamhetsplan 2012 med inriktning för 2013‐14. Dnr. 03‐1466/11 
Personaltidning: Kustliv nr. 1 (2013). 
Personaltidning: Kustliv nr. 2 (2013). 
62 Denscombe. (2009) s. 295‐296, 316‐317. 
63 Svenning, Conny. Metodboken‐ Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. (1999) Tredje upplagan. 
Lorentz förlag. s. 150‐151. 
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kvalitativ data är det just detta som sker, kodning och analys integreras med varandra. 
Svenning beskriver kodningen som en cyklisk process där materialet läses om och om igen, 
där varje genomläsning ger nya infallsvinklar. Han menar att man kan urskilja olika stadier i 
den kvalitativa kodningen även om gränserna är högst oklara. Neuman, refererad i Svenning 
(1999), kallar dessa stadier för öppen kodning, axiell kodning och selektiv kodning. Det första 
stadiet, axiell kodning, har fått sitt namn efter det öppna sinnelag forskaren förväntas ha på 
detta stadie. Den öppna kodningen är den första, eller de första genomläsningarna av 
materialet där forskaren söker efter ansatser och mönster, och sätter etiketter där det går. 
Applicerat på min studie innebar detta upptäckten av ett knappt trettiotal, återkommande 
begrepp bland informanterna. Exempelvis öppenhet, delaktighet, hierarki, helhetssyn, 
förändringsprocess, geografiska skillnader, konflikter, värdegrund och tjänstevägen. Det 
andra stadiet, axiell kodning, går djupare och forskaren går in med en någorlunda organiserad 
uppsättning begrepp och koder som är hämtade från den öppna kodningen. Här försöker 
forskaren finna länkar mellan begrepp och ställer frågor till materialet av typen: kan jag hitta 
sekvenser som klart följer på varandra? Exempel på detta är ”värdegrund” som efterföljdes av 
”toppstyrt” och ”kultur” som förknippades med ”geografiska skillnader”. Tillämpat på studien 
innebar detta att begrepp sammanfördes under de teman som presenteras i resultatet. Det 
tredje och sista stadiet är den selektiva kodningen. Här söker forskaren selektivt efter fall som 
stödjer eller illustrerar teman som framkommit vid den tidigare kodningen.64 

Empirin redovisas i form av en sammanhållen fallbeskrivning. Denna modell menar Nylén 
presenterar kvalitativ data som en sammanhållen helhet byggd på en logisk struktur. Fallet 
kan vara en organisation, en viss händelse, en avgränsad geografisk miljö, en specifik person 
eller en grupp av individer. Beskrivningen ska återspegla empirins röst och ambitionen är att 
förmedla kunskap om den studerade verkligheten. Den sammanhållna fallbeskrivningen och 
redovisning i form av citatpresentation ökar enligt Nylén trovärdigheten för studien och 
forskarens tolkningar.65 

4.11 Metodkritik		
Metodkritiken sammanfattar och tydliggör vad som inte redan framkommit i 
metodbeskrivningen.  

Fördelarna med fallstudien är flera. Den går på djupet då saker studeras i detalj och kan ge 
unika och värdefulla insikter som inte kan nås med exempelvis surveyundersökningar. Den 
erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå. Enheten är naturligt 
förekommande och flera metoder kan användas, observationer av händelser kan kombineras 
med insamling av dokument från officiella möten och informella intervjuer, med mera.	
Fallstudiens gränser och svagheter är att den förutsätter att forskaren klarar av att avgränsa 
fallet. Fallet måste vara en tämligen självständig enhet och ha relativt distinkta gränser. 
Fallstudien känsligaste punkt gäller trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån dess 
resultat. Forskaren måste öppet kunna visa hur den liknar, eller kontrasterar, mot andra 

                                                            
64 Svenning. (1999) s. 151‐153. 
65 Nylén, Ulrica. Att presentera kvalitativa data. Framställningsstrategier för empiriredovisning. (2005). Upplaga 
1:1Liber, Malmö. s. 70‐72. 
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liknande fall. Det kan också vara svårt att få möjlighet att komma in i fallstudiens miljöer. Att 
få tillträde till dokument, människor och miljöer kan orsaka etiska problem.66 	

Den multimetodiska ansatsens styrka är att resultaten härleds ur flera källor därmed ökar 
chanserna för att göra en mer träffsäker analys. Då materialet inhämtas från olika 
sammanhang kan man ändå ställa sig frågan om resultaten är jämförbara.67 

Den kvalitativa metodens styrka är att den är nyanserad och går på djupet. Flexibiliteten gör 
att forskaren kan dra nytta av insamlad information när man går vidare i datainsamlingen, och 
vid intervjusituationer, enskilt eller i grupp, ger flexibiliteten möjlighet att följa 
informanternas resonemang och ställa följdfrågor.68 Just fokusgrupper är bra på att producera 
data om sociala gruppers tolkningar, interaktioner och normer. Forskaren får också 
koncentrerad data om ett bestämt fenomen eller ämne på ett relativt lättillgängligt sätt, som 
inte är särskilt påträngande för deltagarna, jämfört med fältarbete eller deltagande 
observation.69 Det finns dock vissa aspekter att ta ställning till innan forskaren gör sitt val. För 
det första kan det vara svårt att hitta en passande tid för samtliga deltagare i en grupp, eller en 
lokal som ligger inom lagom avstånd för alla. Vissa deltagare kan också vara svåra att samla i 
en lokal utanför hemmet, t.ex. äldre människor som har svårt att röra sig. Det är också 
generellt svårare att transkribera materialet då det är fler som pratar under inspelningen.70 
Ovanstående stämmer i princip överens med semistrukturerade intervjuer, det som kan 
tilläggas är att intervjuer är en tid- och resurskrävande metod, särskilt om informanterna är 
geografiskt spridda.71  

4.12 Validitet	och	tillförlitlighet		
Denscombe menar att verifiering av kvalitativ forskning är mycket viktigt och att forskaren 
måste kunna visa att resultaten är ”riktiga”, annars finns det ingen anledning att sätta tilltro till 
dem. Silverman, refererad i Denscombe (2009) poängterar att ”trovärdigheten är avgörande 
för all forskning, oavsett om den är kvalitativ eller kvantitativ”. Validiteten har att göra med 
just detta, hur trovärdig forskningen är. Den hänvisar till noggrannheten och precisionen i 
data, men också till om forskaren valt rätt typ av data för forskningsfrågan och om data 
uppmätts på ett riktigt sätt.72 	

De skriftliga källor som studerats är allmänna handlingar och finns att tillgå via internet 
och/eller Kustbevakningens diarium. Vad gäller intervjuerna har de spelats in och 
transkriberats och därefter genomgått en noggrann granskning, därtill har anteckningar förts 
vid alla intervjuer. Vid de två tillfällen tekniken inte fungerat tillfredsställande har 
anteckningarna sammanfattats och skickats till informanten för godkännande. Mot denna 
bakgrund bedöms validiteten vara hög. 

                                                            
66 Denscombe. (2009) s. 60‐62, 70‐72. 
67 (Jmf) Jacobsson. (2008) s. 175. 
68 (Jmf) Repstad. (2007) s. 15‐17. 
(Jmf) Denscombe. (2009)  s. 234‐235. 
69 (Jmf) Halkier. (2010) s. 11‐12. 
70 Wibeck. (2010) s. 51. 
71 (Jmf) Denscombe. (2009) s. 268‐269. 
72 (Jmf) Denscombe. (2009) s. 378. 
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Tillförlitligheten av kvalitativ forskning, liksom validiteten, är svår att mäta. Frågan som 
forskaren kan ställa sig är, om någon annan utför forskningen, skulle hon eller han få samma 
resultat och komma till samma slutsatser? För att uppnå en hög tillförlitlighet har en tydlig 
redogörelse lämnats för tillvägagångssätt och metoder med så mycket detaljer som möjligt 
som visar läsaren de undersökningslinjer som ledde fram till särskilda slutsatser. 
För att forskningen ska komma till nytta, inte bara för den enhet där studien är genomförd, är 
en viktig fråga hur pass generaliserbar studien är. Detta kan bedömas utifrån de detaljer som 
ges i studien gällande forskningsfrågan, urvalet och den kontext fallet utspelar sig i.73 

4.13 Etiska	överväganden		
I studien är hänsyn tagen till etiska aspekter och ställningstaganden utifrån Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning.74  

Individskyddskravet innebär att deltagarna har ett berättigat krav på skydd från otillbörlig 
insyn t.ex. i sina livsförhållanden. De får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Individskyddskravet preciseras i fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.75  

Före intervjuerna påbörjades informerades deltagarna om att denna studie är ett 
examensarbete vid Blekinge Tekniska Högskola inom ramen för Samhällsvetarprogrammet 
för organisation och samhällsförvaltning. De upplystes om att de när som helst kunde välja att 
avbryta intervjun, utan att förklara varför, och välja att inte delta i studien. Datamaterialet 
kodades och varje intervju och informant tilldelades ett kodnummer, så även informanternas 
arbetsplats. 

Undantaget från anonymiteten utgörs av regionchefer och stationschefer som inte utlovats 
anonymitet och har underrättats om detta förhållande. Regioncheferna representerar sina 
regioner och är två till antalet och är därmed omöjligt att bevara anonymiteten för i detta fall. 
Stationscheferna är de facto anonyma, trots att det inte utlovats vid intervjutillfället.  

Samtycke till inspelning av intervjuerna har lämnats muntligen av deltagarna vid samtliga 
intervjutillfällen. Data som insamlats till denna studie kommer inte användas i annat syfte än 
deltagarna fått information om, inte heller till andra studier. 

Enligt rekommendationerna som ges i skriften har alla deltagare informerats om var och när 
den färdiga studien publiceras, och att de får ta del av eventuella känsliga avsnitt för 
genomläsning innan studien publiceras.76 

  	

                                                            
73 (Jmf) Denscombe. (2009) s. 381‐383. 
74 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk‐samhällsvetenskaplig forskning. Tryck: 
Elanders Gotab. ISBN:91‐7307‐008‐4 
75 Vetenskapsrådet. ISBN:91‐7307‐008‐4. s. 5‐6. 
76 (Jmf) Vetenskapsrådet. ISBN:91‐7307‐008‐4 s. 15. 
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5 Resultat	och	analys	
Resultaten presenteras utifrån nio teman där analysen görs fortlöpande. På så sätt placeras 
resultaten direkt i ett sammanhang och det väsentliga innehållet tydliggörs. Citaten kan spegla 
fler teman än det som citatet är placerat i. Informanterna i region 1 har tilldelats koderna 
regionchef 1, stationschef 1, informant 1.1, 1.2 osv.  Informanterna i region 2 har tilldelats 
koderna regionchef 2, stationschef 2, informant 2.1, 2.2 osv.  Nedan används begreppet 
medarbetare i styckena för att benämna deltagarna i fokusgrupperna som dock innehar olika 
positioner. När jag hänvisar till ”informanterna” ger detta en signal om att det är informanter 
från olika nivåer. Citaten har redigerats på så sätt att felsägningar, stakningar och ett alltför 
inkorrekt talspråk rättats till, dock utan att ändra betydelsen av det sagda. Redigeringen har 
gjorts i syfte att underlätta för läsaren, tydliggöra innebörden och minska den förvirring som 
skulle kunna uppstå utav talfel eller överflödig information. 

Urvalet av deltagare i studien har gjorts efter att få så stor spridning som möjligt. Resultatet 
visar likväl ett tydligt mönster i de intervjuades bakgrunder. Det finns en koppling till havet i 
deras tidigare yrken och bakgrund i alla fall. Handelsflottan, fisket, och försvarsmakten är 
vanligt förekommande. Gemensamt för dessa yrken är att det finns en orderordning och en 
uttalad hierarki, som även finns i Kustbevakningen. 

5.1 Struktur	
Kustbevakningens organisationsstruktur har genomgått en förändring som följd av 
sammanslagningen. Informanter på olika nivåer och i båda regionerna beskriver att det inte 
funnits något större uttalat motstånd mot sammanslagningen, och att den operativa 
verksamheten knappt märkt av den, då de största förändringarna skett på regionkontoren.   

Jaa, alltså det var ju ledsamhet på gamla regionkontoret i Karlskrona, men något motstånd är 
egentligen inget man har mött. De har i stort sett bejakat detta och har väl också sett fördelar i det 
här. Det är ju ganska ovanligt egentligen att man är nöjd efter en omorganisation, men så är det. 
De som blev av med jobbet kanske inte är det… men det var inte särskilt många heller. 
Myndigheten tog väl hand om de som fick nya arbetsuppgifter. (Regionchef 2) 

Jag var ju ansvarig för två av regionerna vid det här tillfället, som då skulle slås ihop till en. Jag 
kan ju bara se utifrån de bägge regionledningarna, så tycker jag inte att det fanns ett direkt 
motstånd. 
Det var ju individer som såg sin egen roll försvinna eller att de inte skulle ha möjlighet att flytta 
med och så, självklart. Men alltså motstånd till själva organisationsförändringen eller syftena, det 
har inte jag upplevt egentligen.(Regionchef 1) 

Vi har knappt märkt av sammanslagningen. Bara positivt, det har minskat klyftorna mellan 
stationerna och vi träffas mer på gemensamma utbildningar. Det är bättre med två 
ledningscentraler än fyra. Skulle egentligen varit en ledningscentral. (Informant 1.3) 

Det var viktigt att flytta besluten närmare ut, vilket innebär att stationerna fått mycket i knäet, 
mycket jobb för stationerna. Det är få personer inne på stationen och det finns inte någon direkt att 
delegera till, stationen är slutdestinationen på så vis. (Stationschef 2) 

Informanterna ger uttryck för att det skett flera förbättringar som följd av sammanslagningen 
och anser att myndigheten kunde gått hela vägen och slagit samman de fyra regionerna till en 
region, likaså en ledningscentral. Den snabba anpassningen hos medarbetarna kan bero på att 
de till största delen såg fördelar med förändringen, för myndigheten och sig själva. Att kunna 
motivera en omstrukturering så att vinsterna blir tydliga menar Angelöw är ett sätt stimulera 
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förändringsviljan hos individerna och öka motivationen som är motorn i förändringsarbetet.77 
Att de dessutom gärna sett en region och en ledningscentral pekar på att medarbetarna 
möjligen ligger före ledningen i förändringsprocessen. Den positiva attityden till 
sammanslagningen är gemensamt för alla informanter i båda regionerna. Medarbetarna i 
region 2 ställer sig emellertid undrande till om syftet med sammanslagningen verkligen har 
uppnåtts.  

(…) vi är ju inte fler idag. Den organisationsförändring som varit nu så har jag känslan av att det 
anställts väldigt mycket folk i Karlskrona på huvudkontoret. Det blir fler och fler på 
regionledningarna, fast det sagts att det ska inte vara så, utan att omorganisationen som sådan 
skulle generera fler folk ut på linjen. Det har inte jag sett röken av än. Och jag tror inte det blivit 
några. (…)Nu är det många ute från linjen som åker in på vikariat och allting, det tas ifrån linjen 
upp nu och det skulle vara tvärtom. Och det tror jag många ser väldigt negativt, ute på linjen. 
Målet var så, det har GD sagt. Men någon konsekvens eller analys av det, tror jag inte vi får se. 
Kopiöst med folk på IT- sidan. Kolossalt mycket folk på kontor för att sköta vår verksamhet. Det 
kanske behövs, men jag uppfattar det som att det blivit lite väl mycket. (…) Omorganisationen ska 
vara trovärdig har GD sagt. Den ska generera folk ut. (Informant 2.1) 

Det har ju växt enormt på de åren som jag varit här. När jag började var det nästan tvärtom. Det 
var inte så många på kontoren. Det snurrade ju på då, som det gör nu. Det har ju växt något enormt 
och blivit en massa chefer och underchefer och hit och dit. Men vi har ju inte märkt någon skillnad 
på verksamheten här. (Informant 2.4)  

 

Informanterna gör bedömningen att antalet kustbevakare inte ökar i den operativa 
verksamheten i samma utsträckning som på kontoren. Detta uttalas främst i region 2. I region 
1 upplever man i stället att tempot har ökat och att de inte hinner med underhåll av materiel 
och övningar i den utsträckning de finner nödvändigt. 

Flera av informanterna beskriver Kustbevakningen som en platt organisation, vilket torde 
innebära att besluten tas snabbare i myndigheten. Det som ställer till problem menar 
medarbetarna är tjänstevägen som de upplever har skärpts och är alldeles för lång. De menar 
ändå att de har stor förståelse för att den finns, men säger att tjänstevägen är ett hinder och ett 
filter för information. 

Jag upplever att de har blivit rädda för vad som skickas vidare. Jag som jobbar med känsliga frågor 
vill gärna skicka vissa saker direkt. Tjänstevägen är ett filter. Jag får svar från personer som inte är 
berörda och de har synpunkter på min fråga till en annan person. Det har de inte med att göra! Jag 
har förståelse för tjänstevägen, men vill sända direkt till den det berör och sätta en kopia till övriga 
berörda. (Informant 1.3) 

Det kan bli så att man tar egna beslut. (Informant 1.5) 

Man pratar så mycket om att det ska gå den här vägen. Till exempel, om jag får frågan om jag vill 
gå en utbildning, så svarar jag att ja, jag vill jättegärna gå den utbildningen. Då kan det vara så att 
jag ska gå till stationschefen, som ska gå till utbildningschefen, utbildningschefen ska gå till 
planören, planören ska gå till chefen för ledningscentralen, som ska gå ner till OP L:en, som ska 
fråga hur många som finns på den, och sen ska det gå tillbaka hela vägen. Och sen när jag får 
tillbaka det här efter 7 dagar när frågan passerat alla, så har det här seminariet redan varit. 
(Informant 1.2) 

                                                            
77 (Jmf) Angelöw. (2010)  s.17. 
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Det är det jag menar med att det var lättare förr. När jag började var det inte sådär, men nu har det 
gått tillbaka till att bli väldigt segt, alltså. (Informant 1.1) 

Citaten ovan är alla hämtade från region 1 och informanterna kritiserar huvudsakligen 
trögheten och tidsåtgången för informationen att nå fram. Informanterna från region 2 
uttrycker påbudet av tjänstevägen något annorlunda, och skillnaderna mellan regionerna 
tydliggörs. 

Beslutsvägarna är fortfarande onödigt långa. Jag har inte fullt mandat på allting, jag har ansvaret 
men inte medlen. (Stationschef 2) 

Vi får inte gå via huvudkontoret, nej. (Informant 2.3) 

Vi får jättebannor. Gud nåde dig om du går den vägen, man gör inte så! ”Ni måste gå 
tjänstevägen!” (Informant 2.1) 

Nu har vi en bra chef här. Men låt säga att du har en dålig chef då blir det en väldigt jobbig 
arbetsmiljö, det finns många exempel på det. Chefen, han sitter där som en propp, det går inte att 
komma förbi honom. (…) Då får man dras med den här chefen tills han går i pension eller flyttar 
någon annan stans. Så kan man väl säga, eller? (Informant 2.2) 

Informanter i region 2 beskriver att de absolut inte får kommunicera på annat sätt än via 
tjänstevägen och att det förekommer reprimander om så sker. Tjänstevägen är ofrånkomlig då 
staben inte har orderrätt över den operativa verksamheten, men kan bidra till att konflikter 
lämnas olösta och effektiviteten i organisationen kan påverkas negativt.78 

Informanter i båda regionerna uttrycker att det är för mycket administration och att systemen 
saknar flexibilitet. Verksamheten är till stora delar situationsstyrd och bestäms av yttre 
faktorer som förekomsten av is, starka vindar med mera. De saknar ett system där de kan 
rapportera in övningar, tillsyn och underhåll av utrustning, och de menar då att det ser ut som 
att de inte gör någonting då aktiviteten inte producerar ”pinnar”. Den tertiära planeringen 
ställer till problem menar de, och önskar att man kunde flytta kontroller mellan tertialen. 

Medarbetarna är trötta på alla inventeringar som ska göras hela tiden, samma papper och 
behörighet ska skickas in gång på gång eftersom det inte finns något system som kan ta hand om 
det. Det är jobbigt, jag saknar en stödfunktion som har koll på vilka utbildningar som genomförts, 
och som ska genomföras. (Stationschef 2) 

Vi har som mål att kolla av naturvård till exempel sex gånger och vi har gjort tre, då ska vi skicka 
ut alla gubbar fast det är 17 minusgrader ute och ingen är där. (...) Därför ska man inte skapa 
sådana system som låser upp en och gör det oflexibelt och betungande, utan man måste skapa 
system som är dynamiska. Att man kan föra över kontroller till nästa tertial på grund av yttre 
omständigheter. Isen kanske inte ens bar… (Informant 1.1) 

Informanterna menar att myndigheten blivit byråkratisk. De känner sig mindre 
samhällsnyttiga när de jagar pinnar för att uppfylla målen, istället för att vara mer lyhörda för 
verksamhetens behov och vara på rätt plats i rätt tid. I Kustbevakningen föreligger ingen 
direkt målkonflikt som jag ser det, d v s att medarbetare och ledning är oeniga om 
verksamhetens mål, snarare är det så att det saknas en samsyn i hur målen ska uppnås. Målen 

                                                            
78 (Jmf) Bruzelius. Skärvad. (2004) s. 202. 
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inryms i Scheins andra analysnivå som är uttalade normer och värderingar och han menar att 
det är nödvändigt att nå konsensus i vad som ska mätas och hur det ska mätas, samt hur detta 
ska korrigeras, om det behövs.79 I Kustbevakningen har konsensus inte uppnåtts i detta 
avseende då informanterna efterlyser att man ska kunna flytta kontroller mellan tertialen och 
att rapporteringssystemet behöver byggas ut så att underhåll av materiel och övningar kan 
rapporteras in. En faktor kan vara att informationen inte når mottagaren. Antingen så har 
önskemålen inte nått ledning och huvudkontor där beslut och utförande av bättre system kan 
utföras, och/eller så har huvudkontor och ledning inte lyckats motivera varför befintliga 
system är tillfredsställande, här finns det brister i dialogen. 

5.2 Förändringsprocess	
Kustbevakningen har genomgått flera förändringar de senaste åren, varav den största är 
regionsammanslagningen, dock framgår att det som skapat mest oro är utredningen 
Bemanning Plattformar i Balans. Utredningen berör stationsnivå på så sätt att antalet stationer 
minskas. Medarbetarnas upplevelser av processen speglas genom två längre citat. 

Jag har upplevt det lite oroligt sista tiden, för lite personal på (enhet) och det har varit en 
fruktansvärd situation under ett par års tid. Mer personal till fartygen är välkommet. När man tar 
ett beslut måste man vara beredd att genomföra det fullt ut. Vi har startat en förändringsprocess 
som leder till oro och den har varat under lång tid. När beslutet tagits är det bäst att genomföra så 
fort som möjligt, särskilt för de stationer som ska upphöra så man inte drar ut på lidandet. Det är 
inga klara besked och det är en massa frågor som inte besvaras. (Stationschef 2)  

Jag är i grunden extremt förändringsbenägen och tycker att det är roligt när man gör på nya sätt, 
men utredningen som sådan, den har inte imponerat på mig, över huvud taget. Och jag kan inte 
med den toppstyrning vi upplever, förstå hur det kan vara så komplicerat och svårt att sätta ner 
foten och bestämma. Eftersom det är ju i stort sett en man som kommer att bestämma ”så här blir 
det”. Han kan dra det för GD och sen kan man köra och göra så, för det är ändå så det upplevs att 
det genomförs. Och så låtsas man göra någonting annat. (…) Man har inte motiverat varför man 
ska anställa civila matroser, man har inte motiverat varför man ska göra det andra. Man har inte 
motiverat hur man skulle kunna göra annorlunda med pengarna, man har inte tagit fram några 
speciellt kreativa förslag på saker som man faktiskt skulle kunna få fram genom intervjuer, 
erfarenheter och kunskap om organisationen så som den ser ut idag. Jag tycker att det är en dålig 
respekt att man kan skjuta fram datum och inte få ett svar, och känner en besvikelse att 
myndigheten idag inte alls är samma myndighet som när jag blev anställd. Vi skulle bli en 1000-
personers myndighet, det har vi inte blivit! Det är inte säkert att vi kommer att vilja leva kvar i den 
här myndigheten. Och jag tror att det är viktigt att de ser att om man gör på det här sättet kommer 
inte alla medarbetare vara kvar. Det vore schysst att få starta processen. Det har tagit väldigt 
mycket längre tid än vad jag trodde. (Informant 1.2) 

Det översta citatet understödjer den bedömning medarbetarna i region 2 gjorde huruvida 
bemanningen ökat i den operativa verksamheten eller inte. Bägge citat visar att den utdragna 
processen tär på medarbetarna och skapar negativ stress. En förändring informanterna över 
lag egentligen ser som positiv, väcker istället irritation, ilska och misstro. Förändringen ses på 
alla nivåer som i högsta grad nödvändig och menar att den borde genomföras så snabbt som 
möjligt. 

                                                            
79 Schein (2010) s. 84. 
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Processen med regionsammanslagningen skapade inte samma oro hos medarbetarna, däremot 
uppstod praktiska problem till följd av hur övergången skedde. En informant i region 2 
beskriver sin upplevelse av hur överlämningen av arbetsuppgifter förlöpte på kontoren och 
jämför med kollegorna i region 1. 

När de slog ihop regionerna norra och östra, samarbetade ju handläggarna, de hade ju en övergång 
så att när det var dags att lämna över skulle det flyta. Men här, här var det ingen som sa någonting, 
så när datumet kom, då tog man sin nyckel och låste sitt kontor, lade nyckeln, så sa man hejdå. De 
som skulle ta över, de satt ju där och hade ingen inloggning, lösen, papper, register, liksom 
ingenting, ”hur ska vi göra nu då?”  Precis så var det. Alltså, ordagrant, här har du nyckeln. Och 
det är ju väldigt olyckligt. Det går igenom, från sjösidan och hela vägen upp. Vi har ju haft 
tjänstemän som varit väldigt, väldigt duktiga och så har de blivit ledsna på ledarskapet så den 
dagen de slutar så tar de alla pärmarna och tömmer dem. (Informant 2.2) 

Det finns flera exempel från region två där medarbetarna beskriver bristen av förberedelse och 
planering i regionen, och att de uppfattar det som om region 1 har bättre framförhållning och 
genomför förändringar före slutdatum. De menar att region 1 generellt är mer förberedda då 
planerad verksamhet övergår till ordinarie verksamhet.  

Ett färskt exempel är ju det här med PUST, sjöfyllerigrejerna, där sjösatte andra regionen det och 
började köra igång redan i höstas. Men här väntar de, ”vi väntar och ser vad som händer”, tills en 
vacker dag, då bara ”nu måste vi göra det”, och då har vi ingen organisation för att göra det. Det 
var en grej som polisen tog hand om, och då började de i östra jobba in det här, innan samarbetet 
var slut med polisen. … Då skulle vi göra det själva, och då givetvis händer det någonting, och vi 
satt här, ingen vet någonting. Då var östra redan igång för de hade varit lite på framkant och börjat 
bygga upp… (Informant 2.4) 

Det finns en kongruens mellan medarbetarna i regionerna i att de vill skrida till verket 
omedelbart och börja jobba i den riktning som beslut anger. Dels för att inte dra ut på lidandet 
för de som drabbas negativt, dels för att vara förberedda och inkörda på nya arbetsuppgifter 
den dagen de ska ansvara för dem.  

Angelöws studier har ofta visat att ledningen har för bråttom med att genomföra förändringar 
och att de har svårt att motivera varför förändringarna ska genomföras. Det kan också vara så 
att förändringen går för långsamt.80 Informanterna uttrycker det som att beslut skjuts upp och 
de får inte ”starta processen”. En annan informant menar att det inte finns några mjuka 
övergångar så det är lika bra att göra det så fort som möjligt så att medarbetarna vet vad de 
har att förhålla sig till. Bristen på långsiktig planering är något som tas upp i båda regioner 
och på alla nivåer, och man menar att det finns förbättringsutrymme på denna punkt. 

5.3 Öppenhet,	gemenskap	och	trivsel		
Informanterna ger uttryck för att det finns en god gemenskap med kollegorna på jobbet, och 
att det finns en öppenhet upp till stationsnivå. På enheterna turas alla om att städa, diska och 
laga mat oberoende av befattning. Medarbetarna uttrycker att de känner stöd från sin 
stationschef i sitt dagliga arbete och att de trivs med yrket. Regionchefer och stationschefer 
säger med eftertryck att de är mycket nöjda med medarbetarna i den operativa verksamheten, 
och att den typiska kustbevakaren är engagerad, driven, och flexibel. 

                                                            
80 (Jmf) Angelöw. (2010)  s.17‐18. 
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När man jobbar och de man jobbar med när man är ute med sin båt, då trivs man ju jättebra. Man 
tar hand om varandra och bryr sig, det tycker jag. Det är ju det som är kul liksom. (Informant 1.4) 

Jag upplever att vi är mer problemlösningsorienterande än problemidentifierande. Vi är flexibla 
och vi säger hellre JA än NEJ. (…) Jag vill ut och testa hur fort vi kan köra med det här. Vi har en 
annan, liksom ”det här ska bli kul och se om vi kan lösa det här”. Och jag känner ett väldigt stöd 
från min chef trots att jag inte tagit upp det där nere, och jag vet att (kollega) kommer att vara med 
på det här och tycker det är jättekul. Det finns en trygghet. (Informant 1.2) 

Jag tycker vi har en väldigt bra kultur i engagemanget för jobbet, alla är engagerade och stolta, 
med några få undantag. Jag upplever att det finns ett stort engagemang och man vill väldigt 
mycket. Som helhet och kanske framför allt på linjen. De är många gånger man som regionchef 
känner sig jädrigt stolt över vad de kan prestera och göra, ställer upp och kommer in på övertid, 
flyttar arbetstid. Alltså de är engagerade och tycker att det här är roligt och är stolta och då blir det 
bra gjort liksom. De är väldigt sällan jag tycker någonting blivit fel. (Regionchef 1) 

Vi tycker att det fungerar väldigt bra ute på enheterna, ute på stationerna. Vi tycker det är trevligt 
och det är väldigt roligt att gå till jobbet. Och det fungerar väldigt bra. Alla är positiva. Sen blir det 
ju så tyvärr att snacket går i negativ riktning när vi pratar struktur och ledningsproblem. (Informant 
2.3) 

Det finns ett elementärt drag av lust för yrket som är tydligast i den operativa verksamheten. 
För att beskriva kulturen och atmosfären i Kustbevakningen gör flera informanter jämförelser 
mellan förr och nu och menar att de ser att kulturen förändrats. 

Kulturen i Kustbevakningen var mer familjär förr, jobbet var som en andra familj, ett andra hem. 
Det var trängre på båtarna och vi levde tätt tillsammans. De nya båtarna är större och har egen hytt 
som ger mer privat utrymme. Tidigare kunde man till viss del själv bestämma vilka utbildningar 
som var intressanta att åka på och friheten gjorde att vissa lade mycket tid på jobbet även utanför 
arbetstid, också för att det var så roligt. Man kom med kreativa lösningar och man fixade de 
problem som man möttes av, ”det ordnar sig”, liksom. Idag är det mer kontrollerat och man kan 
inte bestämma själv då det hela tiden ifrågasätts om verksamheten har behov av att en person åker 
på en viss utbildning. Kustbevakningen har gått från att vara som ett familjeföretag till en koncern. 
Teamet försvinner och det är mera individ nu, mycket know-how har försvunnit och medarbetarna 
frågar sig i större utsträckning varför de ska göra något utöver vad tjänsten kräver. Klimatet var 
mer lättsamt förut, kollegialt, gladare och flexibelt, nu är det kallare, tuffare miljö, hårdare krav 
och inga utsvävningar. Ledarskapet är tydligt och den centrala styrningen och handlingsscheman 
har dödat kreativiteten och de egna initiativen. (Stationschef 1) 

Men om man ser ett steg upp från station till regionnivå så upplever jag att, för jättelänge sedan, då 
var det inte speciellt mycket kontakt med regionledningen. Sedan blev det en tid när det var väldigt 
högt till tak, och nu upplever jag att det har sjunkit lite igen på något sätt. Lite lägre i tak, om man 
säger, man kan inte ifrågasätta så mycket längre, så det tycker jag har blivit sämre då. (Informant 
1.1) 

Jaa, det är väl lite, tyvärr är det lite… Jag har ju jobbat på det som numera heter HK. Där har ju 
skett en förändring, inte bara att det att det har växt men det blir ju färre och färre kustbevakare. 
Och det är ju olika former av akademiker som har blivit anställda och vi pratar inte riktigt samma 
språk alla gånger. Det är många som upplever att HK har blivit akademiserat på ett helt annat sätt. 
(…)Vi kan ju ta det här med styrning- och planeringsprocessen. Den har ju kommit så långt, den 
kan inte komma längre liksom. Men även om det är dokumenterat och analyserat in i detalj så är ju 
inte skillnaden så jädra stor ändå jämfört med hur vi jobbade tidigare. Men det är ju klart att fler på 
HK ska ju ut på linjen och praktisera då. Jag vet ju det själv när man satt därinne, alltså det blir ju 
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mycket siffror och sådär, man ser inte riktigt bakom siffrorna och sammanhanget. Avstånden, till 
exempel, det är ju en annan tidräkning på havet, det har de inte med sig… (Regionchef 2)  

Citaten speglar två sidor av kulturen och klimatet i Kustbevakningen. Den ena handlar om 
engagemanget och handlingskraften hos de anställda som tycks ha en koppling till graden av 
frihet och självbestämmande. Den mer dystra sidan speglar en myndighet som blivit mer 
akademisk, effektiviserad och som inskränker autonomin hos de anställda. De upplever också 
att klimatet har blivit mer slutet och att det inte är lika tillåtet att ifrågasätta ledningsbeslut. 

5.4 Implementering	av	värdegrund	
Implementeringen av värdegrunden syftade till att skapa en mer sammanhållen organisation. 
Den ska genomsyra hela myndigheten, i allt arbete och ska styra agerandet och bemötandet av 
varandra. Deltagarna i fokusgruppen för region 1 fick börja med att säga tre ord som beskrev 
deras känsla när de tänkte på värdegrunden, sedan fördes ett resonemang kring detta. Den 
kursiva texten visar de tankegångar som uttalades av flera deltagare. 

En bra tanke, men fel genomfört, och ingen som följer. Framför allt inte de som har gjort den 
tycker jag. Den där boken (broschyren Att jobba i Kustbevakningen) låg i kafferummet liksom, 
”här är det ni ska tänka”, eller ”det här är vår värdegrund som vi har”… det var någonting som 
kom bara rätt uppifrån, kände jag.(…) Vi hade ju våra egna värdegrunder på stationerna, som vi 
hade jobbat fram, då stod ju alla bakom det på det sättet. Och sen kommer det där… (Informant 
1.4) 

Det är lite trendigt det här, alla myndigheter och företag ska ha en värdegrund, det ska man ha, 
liksom. Sen så… det är myndighetens värdegrund, ledningens värdegrund, som de har önskan att 
vi ska leva efter. (…) Dubbelmoral, den är inte sann. De lever inte som de lär. (…) Alltså välviljan 
finns ju på något sätt och engagemanget finns ju men det uppmuntras inte tycker jag. Det är 
trögjobbat! De tar inte tillvara på engagemanget som finns i myndigheten. Och helhetssynen, den 
existerar liksom inte. Men det finns en välvilja att det ska, men det fungerar liksom inte. 
(Informant 1.3) 

Arbetet var toppstyrt och medarbetarna kallades in först när ledningen kom på att det nog skulle 
vara bra med delaktighet. Medarbetarna känner viss motvilja mot den på grund av detta och tar den 
inte riktigt till sig. Ses som flashiga broschyrer. (Stationschef 1) 

Tanken var att även deltagarna i fokusgrupp 2 skulle få dela tre ord om värdegrunden som 
finns i broschyren Att jobba i Kustbevakningen, men det visade sig vara svårare då några inte 
var särskilt bekanta med den. 

Jag tror faktiskt att jag aldrig har tittat i den. Vad jag kan komma ihåg. (Informant 2.4) 

Om jag gör så här? (visar värdegrunden) är det något du känner igen? (Intervjuare) 

Nä, men jag tycker det låter fint. Det är ju fina ord alltihop… (…) Det är ju lite löjligt, kanske. 
Man tar fram sådana här fina ord och så följer man det inte alls. Det känns som att det är en 
produkt som måste göras. Men det är någon sådan här PR-konsult som tagit fram det här? Det 
känns lite så. (Informant 2.4) 

Helheten är ju svår eftersom vi har ju bara helheten ute på linjen. Och den fungerar ju bra. Och 
välviljan är inget fel på ute på linjen, och inte engagemanget. Men vi kommer ju tillbaka till… det 
brister ju lite på toppen om man så säger. (Informant 2.5) 
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När den togs fram så var ju alla engagerade i den. Det var papper man fick fylla i, vi satt på 
möten… det är som med allt annat, sådant kommer. Plötsligt ska det genomföras, nu är det gjort 
och det är knappt någon som tittat i den efteråt. Det bara läggs åt sidan. (Informant 2.1) 

Upplevelsen av delaktighet i framtagandet av värdegrunden varierar bland informanterna. 
Även de som varit involverade i arbetet har inte tagit den till sig, och känner att den skapades 
i syftet att visa upp utåt sett. Implementeringen av värdegrunden har inte varit särskilt 
framgångsrik, snarare uttrycker medarbetarna en motvilja mot den, trots att de tycker att 
innehållet är relevant och väl genomtänkt. Informanterna upplever att arbetet med 
värdegrunden varit toppstyrt och majoriteten känner att de inte varit delaktiga. Angelöw 
menar att denna strategi ofta möter motstånd och leder till att förändringsviljan blir låg hos de 
berörda.81 Medarbetarna uttrycker att de saknar förebilder i ledande positioner som själva 
lever efter värdegrunden. Mekanismer som synes främja implementering av värdegrunden är 
delaktighet och motivation. De anställda behöver känna att en gemensam värdegrund tillför 
något till både myndigheten och de själva, det är det som skapar motivationen. Mekanismer 
som motverkar implementering av värdegrunden är följaktligen brist på motivation och 
delaktighet. förändringsviljan saknas eftersom de anställda inte kan se vinsten med att byta ut 
sin stations befintliga värdegrund som de gemensamt formulerat, och som alla stödjer, till 
förmån för en värdegrundsformulering som kommer från ledningen. Motviljan mot 
värdegrunden bedömer jag vara mest utbredd i region 1. Medarbetarna i region 2 uttrycker 
mer en uppgivenhet och frustration som kommer av den upplevda bristen på delaktighet. 

5.5 Helhetssyn		
I resonemangen kring helhetssyn är regioncheferna och stationscheferna enade i att 
helhetssynen innebär att man jobbar på samma sätt i hela Kustbevakningen. Helhetssynen 
innebär också att man måste se saker ur andras perspektiv och sätta myndighetens bästa 
främst, och den egna regionens eller stationens önskemål får därför ibland stå tillbaka. Detta 
förefaller vara en utmaning då man tidigare inte ”fick lägga sig i” andra regioners arbete och 
att det var mer av revirtänkande. Detta lever kvar även efter sammanslagningen, menar 
informanterna och det förekommer ett visst mått av prestige. Helhetssynen skulle utvecklas 
ytterligare om alla i ledningsgruppen var lika aktiva då olika synpunkter berikar samtalen. 
Man säger också att det till stor del handlar om att leva som man lär. På medarbetarnivå 
konkretiseras begreppet när de beskriver olikheterna mellan regionernas arbetssätt och 
regeltolkning. 

Vi har ju två ledningscentraler, så jag ringde till deras VB och sa, kan jag få ett bra nummer och 
ringa för jag har bara det här, då sa de ”nej, vi väcker inte de på jouren, jag tror inte de blir så 
glada då”. (…)Så det är väldigt olika organisationskultur, vi gör väldigt olika. (…) Jag märkte att 
de har en annan hierarki. (Informant 1.2) 

Det är ju intressant att se då att helhetssynen är ett av våra ledord. Helhetssynen är ganska … 
obefintlig. (…) Nu har vi blivit två regioner istället, det borde liksom bli lättare och lättare. 
(Informant 1.4) 

Jag har jobbat i den andra regionen tidigare och den största skillnaden är att i den här regionen så 
ser man möjligheterna att kunna använda sig av lagstödet. Där är det som ”här har jag möjlighet 

                                                            
81 Angelöw. (2010) s. 132‐133. 
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att slippa göra den här kontrollen”. Alltså det finns ingen gemensam tolkning av den här lagen, att 
hur ska vi gemensamt i myndigheten arbeta kring det här lagstödet? Vi har kommit lite mer åt det 
polisiära, kanske, än den andra regionen. (Informant 1.3) 
 

Tolkningen av regelverket förs på tal även i region två och de menar att regionernas olika 
tolkningsnivåer är en produkt utav ledarskapet. 

Men deras ledarskap, de har alltid legat på framkant, de har tänjt gränser. I sådana här jobb måste 
du tänja gränser. Om man ser vad lagen säger, du kan tänja den lite. De har tänjt på den och vi har 
legat på andra sidan och backat alldeles för långt. Och det är beroende på ledarskapet, helt och 
hållet.  (…) Vi hade en chef som heter (namn) och han var typen som drev ett företag framåt. Han 
gick lite längre, på andra sidan gränsen, så fick han lagstiftningen med sig, så gick han lite till, det 
är så det ska drivas. Här är det tvärtom, man backar här. (…) Som människa så tycker du om en 
struktur, ordning och reda, och du ska jobba framåt och inte bakåt. Och det kan bli så på vår 
arbetsplats och det är inte bra. (Informant 2.5) 

Det kommer inte att bli ordning på det här förrän det blir en region, då blir den regionchefen 
operativ ledare för hela Sverige. De hade chansen, men de tog inte den, tyvärr. Hoppas de kan göra 
omtag. (Informant 2.6) 

Medarbetarna i regionerna jämför de olika sätten att tolka reglerna där region 1 framstår som 
trygga i att våga tänja på gränserna och utnyttja regelverket till sin fördel. Medarbetarna i 
region 2 är mer försiktiga och håller sig innanför ramarna. Informanter på olika nivåer och i 
båda regionerna upplever att de kan bli bättre på att se till myndighetens bästa och ibland ge 
avkall på resurser för sin egen region. Medarbetarna i region 2 är rättframma i sina 
beskrivningar av hur helhetssynen fungerar idag. De säger att regioncheferna inte alltid är 
eniga och att de ”krigar” om vem som ska ha vilken båt, och vem som fick vad senast. De 
menar att det är en ”lekstugenivå”, att det ligger prestige i kampen och att regioncheferna 
borde fokusera på att hitta lösningar och se till verksamhetens bästa, även om det innebär att 
de får ge avkall till förmån för den andra regionen. De tror också att helhetssynen skulle göra 
framsteg om det fanns en region istället för två och hänvisar till att det heter Kustbevakningen 
i Sverige och att det är en myndighet. Flera informanter menar att revirtänkandet lever kvar 
från den tid då man absolut inte fick lägga sig i vad andra chefer i andra regioner gjorde och 
att det är en ovana som de jobbar på att få bort, men att de ibland faller in i gamla spår. Dessa 
beteenden speglar Scheins tredje analysnivå som är de underliggande grundläggande 
antagandena. Informanterna stödjer medvetet och aktivt helhetssynen som är ett av 
Kustbevakningens ledord, och som är en uttalad norm och värdering i myndigheten (andra 
analysnivån). Likväl slår gamla beteenden igenom som man egentligen inte ställer upp på 
längre. Det är omedvetna, förgivettagna föreställningar som leder till att beteendet upprepas 
och som har fungerat som lösning upprepade gånger. Dessa djupt rotade normer och lösningar 
har underlättat för chefer och medarbetare att kommunicera med varandra, horisontellt och 
vertikalt, men ställer till problem i den nya situationen som innebär att reviren är borta, 
åtminstone på ytan.82 Det är också ett tydligt exempel på vad Alvesson åsyftar när han skriver 
att kulturfenomen är relaterade till historia och tradition, att de är svåra att greppa och 

                                                            
82 (Jmf) Schein.(2010) s. 27‐28. 
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redogöra för och kräver därför tolkning. Han menar att kulturen är kollektiv och finns 
”mellan” människors huvuden, snarare än i dem.83 

5.6 Engagemang		
Engagemanget i myndigheten är ett återkommande samtalsämne i intervjuerna som slår 
igenom i alla teman på ett eller annat sätt. Kustbevakarna är stolta över myndigheten och det 
arbete som utförs. De ser fram emot sina arbetspass och beskriver hur tankarna kommer redan 
dagen innan passet vad man ska göra på jobbet och pirret i magen när något särskilt händer. 

Kulturen, kårandan, att alla vill framåt. Det här engagemanget som finns och som är lite 
kännetecknande för vår kultur att inget är omöjligt egentligen. (Regionchef 2) 

Det som är bra och utvecklande, det är ju de här grupperna. Det är ju vår strävan, det är eldsjälar 
som vill framåt och som vill att vi ska ligga i framkant och vara bäst. (Informant 2. 2) 

Det är ju en fantastisk myndighet och jag ångrar inte ett dugg att jag började för så många år 
sedan. Det har varit en fantastisk resa, det har varit otroligt stimulerande. Det är en fantastisk 
myndighet. (Informant 2.1) 

Det råder ingen tvekan om att informanterna är stolta och engagerade i sitt yrke och för 
myndigheten. Ändå verkar engagemanget minska och det är något som beskrivs på olika 
nivåer och i båda regionerna. Detta tydliggörs när semesterplaneringen kommer på tal. 
Tidigare har medarbetarna i större utsträckning kunnat påverka semestrarna, men nu ska en 
tredjedelsprincip följas för att säkerställa beredskapen. 

Skulle det hända en stor olycka rycker alla in och hjälper till oavsett semester. Det är ju det man 
lever för. Det är lite… man dödar den glädjen och får en lite sämre verksamhet. Det sa jag på en 
arbetsplatsträff, att det här kommer att sluta med att ingen svarar i telefon.  (Informant 1.4) 

Det är ju en tendens man har sett generellt att man inte ställer upp längre, det kan jag själv känna. 
Förr liksom, ”kan du komma in på övertid?”. Självklart! Nu är det – nej, jag ska göra annat, eller 
jag har inte lust. Pengarna är inte lika viktiga längre. (Informant 1.3) 

När delaktigheten i planeringen av verksamheten minskar, sjunker också motivationen till att 
ställa upp för myndigheten, utöver det tjänsten kräver. Medarbetarna i region 2 berättar hur 
specialiserade arbetsgrupper startas utav eldsjälar i myndigheten och sedan läggs ned utan 
motivering. De reagerar på att arbetet som utförts i grupperna inte följs upp och 
återrapporteras samt att de inte implementeras i verksamheten. En av informanterna har varit 
verksam i flera grupper och berättar hur han reagerade då beskedet kom om gruppens 
nedläggning trots, enligt hans uppfattning, gruppens goda resultat och välutvecklade 
samarbete med andra aktörer. 

Det var väl inte så jättekonstruktivt, men när vi fick den här domen att gruppen skulle läggas 
ned… Den dagen tog vi allt material vi byggt upp under flera års tid i var sin sopsäck. Alla papper, 
allting och så kastade vi det i containern därute. Det var ju ett sätt att tackla det. Det är svårt att 
komma igen sen och hitta motivation till att göra något nytt, för då vet man att börjar jag driva det 
här så blir det samma sak igen. Det går några år och sedan så är det slut.(Informant 2.4) 

                                                            
83 Alvesson. (2013) s. 3‐4. 
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Informanten säger att när han började så fick han höra att det tar ungefär fem år att anpassa 
sig efter myndighetens sätt att arbeta. Han konstaterar att det var ungefär den tid det tog innan 
han lärde sig att det går i cykler, vad som är viktigt just nu. Han menar också att man inte 
behöver ta saker på så stort allvar, är det ointressanta arbetsuppgifter så får de ändå snart nya 
direktiv. Från början tyckte han att detta var ett omöjligt sätt att arbeta på. Förfarandet 
åskådliggör den tvingande struktur som Schein menar att kulturen är (den är även dynamisk), 
och som skapas i interaktion med andra människor. Exemplet belyser socialiseringsprocessen 
till myndighetens normer och värderingar. Individen anpassar sig då reglerna i den sociala 
ordningen hjälper oss att förutse beteenden, samarbeta och ge mening år det vi gör.84  

Informanterna i bägge regionerna har som åsikt att engagemanget i myndigheten minskar men 
det tar sig olika uttryck. Paradoxalt nog verkar det vara en effekt av en hårdare styrning (som i 
fallet med semesterplaneringen), samtidigt som det är en effekt av otydligt ledarskap, som 
fallet med de temporära arbetsgrupperna visar.  

5.7 Informationskultur		
Några av informanterna på olika nivåer är eniga om att informationsflödet har förbättrats med 
intranätet. Fokusgruppsinformanterna upplever också att stationscheferna frekvent delar med 
sig av den information de har. Information kan behöva spridas på olika sätt, både muntligen 
och skriftligen för att undvika missförstånd, ryktesspridning eller att personer helt enkelt inte 
tar del av informationen, för att den inte anses tillgänglig. Citaten speglar betydelsen av tydlig 
information, men också riklig information.  

Jag upplever att gapet mellan huvudkontoret och den operativa verksamheten ökar. Till exempel 
använder huvudkontoret en massa förkortningar som linjepersonalen inte kan, och som har blivit 
fler i och med EU och olika samarbeten. När linjen inte förstår vad de pratar om, slutar de lyssna 
och distanserar sig. Huvudkontoret har blivit mer administrativt, det är färre gamla kustbevakare 
på staben vilket gör att det finns mindre förståelse för linjen och deras verklighet. Till exempel så 
kanske man inte kan ta anteckningar när det blåser hårt, och det är inte alltid de förstår. 
(Stationschef 1) 

I år upplevdes vinterutbildningen mer som informationsdagar där man samlade tjänstemän från 
hela regionen och jag upplevde att vi på denna station, vi hade fått den här informationen och vi 
hade till och med haft en workshop. Vi hade gemensamt på arbetsplatsträffar diskuterat 
konsekvenser med om stationer läggs ner och om vi kommer att ta emot tjänstemän från andra 
stationer om deras station läggs ner, medan aktuella stationer, i Norrland liksom, de hade aldrig 
fått den här informationen. Vi hade kommit jättelångt i den här förändringsprocessen, medan de 
satt där ”jaha, oj”. De fick just veta att deras station var en sekundär station som riskerade att 
läggas ned, det var första gången de hörde det, så det var väldigt blandade känslor under den 
utbildningen, eller informationen. (Informant 1.3) 

Det översta citatet belyser att språket som används på linjen och i staben blir mer och mer 
olika och att detta skapar en distans mellan huvudkontoret och den operativa verksamheten. 
Vad gäller utredningen Bemanning Plattformar i Balans har det enligt regionchef 2 varit full 
öppenhet med sifferunderlag och liknande, vilket han tyckt varit positivt. Av citaten framgår 
det dock att alla medarbetare, trots öppenheten, inte tagit del av informationen i samma 

                                                            
84 (Jmf) Schein. (2010) s. 3. 
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utsträckning. Någon menar att de Excel-ark som finns på intranätet skulle förklarats för 
medarbetarna så att de förstod innebörden av det.  

5.8 Professionellt	bemötande	
Yrket som kustbevakare innebär att det krävs en bred kompetens hos tjänstemannen. Fartygen 
har fått mycket teknisk utrustning, man ska klara av att bo tillsammans på liten yta under flera 
dygn till havs, och yrket är situationsstyrt. Kustbevakarnas polisiära befogenheter har 
förtydligats och betydelsen av rollen som tjänsteman på sjön har lyfts fram. Region 1 arbetar 
med ett projekt som heter Det goda mötet, som initierats av regionchefen. Detta syftar till att 
medborgaren som möter Kustbevakningen ska känna att Kustbevakningens tjänstemän har ett 
öppet sinnelag, för dialog med medborgarna och ger en positiv, professionell bild av 
myndigheten. 

Tredje man möter ju Kustbevakningen, en myndighet, och då ska tredje man bli bemött likadant 
var i landet han träffar en kustbevakningstjänsteman. Det är jätteviktigt. (Informant 2.3) 

Vi är betalda av skattemedel och då tycker jag att de som betalar ska kunna sätta krav. Så har det 
inte varit förut. Eftersom vi är olika beter vi oss olika. Om det är någon som beter sig sämre ska 
man kunna stävja det. Om jag möter en polisman så ska jag ändå bli bemött korrekt. Jag tycker det 
är bra. Jag tycker man ska ta in det ifrån privatpersoner och andra civila hur de ser på myndigheten 
och på oss som jobbar. Det tycker jag är jättebra. Bra för framtiden, för oss själva också. (…) Det 
polisiära har vi alltid haft, men det har blivit en egen, med lag, om man så säger. Nu är vi egen 
tillsynsmyndighet över våra gamla saker. Skillnaden är att du ser ut som en polisman idag. Förr 
bar vi bara dem (vapen) vid speciella tillfällen. (Informant 2.5) 

Det är som du säger att man känner sig aldrig riktigt professionell och duktig på någonting, det är 
ju det dåliga. Det positiva är ju att det är stimulerande och man får till en problemlösning. Man 
fastnar ju aldrig i slentrian. Man får hjälpas åt. Det blir variation. Samtidigt är det ju så att man står 
med dumstruten på sig, många gånger (…) Just den där okunskapen i jobbet när vi inte är 100 % 
säkra på vad vi gör, det medför ju en viss ödmjukhet i vår approach, kan man väl säga. Då går man 
inte in med inställningen att ”du har fel”, utan man får fundera ett par gånger. Och då blir det så att 
man kanske går lite försiktigt fram och då blir det ju ett trevligt möte. Det räddar oss många 
gånger. (Informant2.2) 

Vissa uttrycker att bredden i yrket innebär vissa svårigheter och att det är skönt att jobba i 
projekt ibland där man kan fördjupa sig i ett område under en viss tid. Osäkerheten som 
uttrycks i region 2 angående den polisiära rollen verkar, motsägelsefullt nog, leda till att 
bemötandet av tredje man blir gott. Att ett professionellt bemötande mot tredje man är viktigt 
är alla informanterna överrens om, i båda regionerna. Däremot finns åsikter kring 
genomförandet av projektet Det goda mötet, och hur medarbetarna upplever att det 
presenterats. Det finns också frågor om vid vilka tillfällen de ska bära sina vapen.  

Många känner sig väldigt träffade och illa till mods. Vi har alltid varit extremt trevliga mot tredje 
man. Jag har aldrig varit med om att vi ens knappt höjt rösten. Och sen får man skäll för att man är 
otrevlig mot tredje man. Det beror ju på att vi sätter ju dit folk, tro fan att de tycker att vi är 
jobbiga. Och det framför de på sådana där småredarnas träffar. I själva verket tror jag att det beror 
på att de känner sig övervakade. (…) Det stämmer inte liksom. Istället för att ta reda på om vi 
verkligen varit otrevliga så får vi alla reda på att vi är otrevliga mot alla, och det känns väldigt 
orättvist. Jag tror att de borde tänka också, vilka är det som är sura? Det är ju de som blivit 
nykterhetskontrollerade och åkt fast. (Informant 1.1) 
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Samtidigt kan jag säga att när jag suttit och gjort utredningar och när de kommit tillbaka, nyktra 
och faktiskt glada. Och då kan man säga att om det finns 10 personer där så är det en som är 
irriterad, 8 som är okej med det, och så finns det en som säger att ”jag är så glad att ni stoppade 
mig för jag har gjort så mycket dumheter i hela mitt liv och jag ska verkligen försöka ta tag i det 
här nu”. Då lever man ju på den personen som är glad för att de blev stoppade och 
uppmärksammad och att vi stoppade den där vansinnesfärden. (Informant 1.2) 

Men det är ju också en mer… vi ska ju alltid bära vapen när vi är i tjänst, men när vi går till 
affären får vi inte ha vapen. (…) Jag har ingenting emot det, men det går emot våra föreskrifter. 
(Informant 1.4) 

Ja, det tycker jag också. Det blir ju jättedubbla besked till oss också, att vi ska ha vapen på oss, och 
sen så ska vi inte ha dem på oss. (Informant 1.5) 

Medarbetarna berättar att de fått gliringar av ortsbefolkningen som undrat om 
kustbevakarna är rädda för dem, eftersom de måste vara beväpnade. I grunden tror de att 
det kanske har att göra med att ortsborna känner sig övervakade och kontrollerade av 
Kustbevakningen då kontakten med medborgarna har minskat senaste åren. 
Informanterna upplever det som beklagligt och önskar att de kunde vara mer ute på 
mässor för att visa upp Kustbevakningen bland medborgarna. På så sätt kunde man 
främja relationen. Informanter i båda regionerna, och på olika nivåer uttrycker att de 
måste marknadsföra sig själva på ett positivt sätt, som de menar att Sjöpolisen lyckats 
göra. De tycker att Kustbevakningen oftast florerar i media när det gäller sådant som 
kan uppfattas negativt som nykterhetskontroller och liknande, och att allmänheten ges 
en ensidig bild som inte alltid är sanningsenlig. Citatet av informant 1.4 belyser Scheins 
resonemang kring att artefakter och uttalade normer inte alltid överensstämmer. I detta 
fall så blir handlingen/beteendet (artefakt) att inte bära vapen när man går och handlar, 
trots att detta går emot föreskrifterna (uttalad norm). 

5.9 Ledarskap	
Ledarskap är ett tema som löper som en röd tråd genom alla intervjuer på alla nivåer och är ett 
ämne som engagerar informanterna i båda regioner. Trots den platta strukturen beskriver 
medarbetarna Kustbevakningen som en toppstyrd myndighet i flera sammanhang. De drar 
också en skarp skiljelinje mellan stationschef och regionchef, där stationschefen räknas till 
den egna gruppen. Detta är intressant då stationscheferna själva uttrycker en lojalitet mot 
ledningen, och att de ibland får lägga sin personliga uppfattning åt sidan då de ska genomföra 
beslut som tagits på högre nivå. Citaten speglar både positiva och negativa aspekter av 
ledarskapets utveckling i myndigheten. I vissa fall är de också motsägelsefulla. 

Ledarskapet? Oj, oj, det är inte samma sak längre! Det har gått från trångsynthet till öppenhet och 
det finns en förmåga att se, och att diskutera. Alla beslut är inte bekväma och man kan förbättra 
motiveringen till varför vissa beslut tas. (Stationschef 2) 

Förr i tiden så var det anciennitetsprincipen som gällde, det var den som var äldst i tjänst som fick 
jobbet. Sen har ju det gått över till skicklighet och det tar ju tid att vända. Det har ju liksom inte 
alltid varit gångbart att ta de yngre och göra den till chef när det har funnits någon gammal som 
har gått och väntat på att det ska bli hans tur, men det är borta ur organisationen. Förr var man ju 
fortfarande nyanställd efter 10 år och nu är man väl till och med en erfaren tjänsteman efter 5 år 
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och då är ju inte det lika dramatiskt om man blir vald i 35-årsåldern. Nu är inte det så vanligt ändå, 
dels är man lite äldre när man börjar i Kustbevakningen. (Regionchef 2) 

Informanterna från fokusgruppen i region 2 är däremot inte lika övertygade om att ledarskapet 
förändrats och förbättrats. 

Det känns lite omodernt som du säger. Vi ligger efter på… eller ledningen ligger efter i utbildning 
och det här nya tänket hur man har en bra ledarstil och ett bra ledarskap. Det känns lite som att det 
går på de gamla rutinerna. Att man har lite skygglappar och svårt att ta till sig nytt tänk i 
ledarskapsstil, då. Och kanske att de som kommer in och har en anda att ”nu ska vi förändra” att de 
blir kvar på sina poster för länge. (Informant 2.2) 

Det kändes som om ledningen förr var mer intresserade av oss på linjen, och av vad vi gör. Det är 
för lite kontakt. (…) vi har ju haft uppe sådant här förr, kontaktvägen. Den har ju gått isär, den har 
ju vidgats klyftan, ännu mer, upplever jag i alla fall. De ansvariga var mer ute på linjen, och det 
ökar motivationen. (Informant 2.1)  

Informant 2.2 och regionchef 2 resonerar båda kring hur ledarskapet i regionen och 
Kustbevakningen har utvecklats. De är oeniga om graden av förändring. Regionchef 2 menar 
att det har skett stora förändringar i hur tjänster tillsätts, medan informant 2.2 inte uppfattar att 
det förändrats särskilt mycket och att det är svårt för nya krafter att komma in på ledande 
positioner. Medarbetarna menar också att det finns en bristande förmåga att hantera de 
konflikter som förekommer i myndigheten.  

Man löser det genom att lyfta bort en person och tysta ner det. Det får inte pratas. Det är varken 
första eller sista gången. Det har genomförts utredningar i myndigheten, ett antal, där 
Kustbevakningens högre herrar fått svidande kritik. Vad har hänt med dem? Tjupp, ner i 
papperskorgen, tyst och smygande så ingen annan hör det. Myndigheten kan inte sådant, de borde 
ha någon som kan hantera sådana här frågor. (Informant 2.1) 

Framför allt har de inte viljan, kanske. (Informant 2.6)  

Fast jag har hört också att de är ganska många som är rädda för högsta chefen där i öster också. Att 
man inte gärna går emot honom, och att han inte gärna vill ha någon som säger nej till sig. Men 
samtidigt så när han fattar beslut så fattar han ju ändå beslut att nu kör vi så här. Är det en 
omorganisation, då blir det en omorganisation. Då gör man det på riktigt. Man ser till att det blir 
det bästa av det här. Här har det ju inte varit så, här har det bara flutit på något sätt, så har det blivit 
som det blivit. Men samtidigt så, ledarskapet där har kanske ifrågasatts ganska… eller det vågar 
inte ifrågasättas, eller vad man ska säga. Så det är väl på gott och ont. (Informant 2.2) 

Det är framför allt medarbetarna i region 2 som kritiserar ledarskapet. I motsats till vad 
stationschefen och regionchefen anger, anser de att klimatet över stationsnivå är slutet 
och att kritik inte tas väl emot. Dessutom menar någon att högre anställning inte enbart 
sker utifrån kompetens utan att det förekommer svågerpolitik. Det finns en medvetenhet 
om att ledarskapet skulle kunna utvecklas ytterligare och det är en prioritet. 

Sen skulle jag önska att vi var längre framme med… ja hur ska jag utrycka det, längre framme 
med ledarskapet. Alltså det genomsyrar så många viktiga delar om man har ett bra ledarskap, 
tycker jag, som ligger långt fram. Ett modernt, bra ledarskap. (…) Jag menar mer att vi ska vara en 
röst. Inte liksom hålla på… det finns fortfarande lite hack i varandra liksom då man kanske lämnar 
ut varandra. Där tycker jag att vi ska vara bättre och vi ska göra det med en humanitär syn. Vi ska 
kunna se människan också annars blir det som om man producerar kylskåp tycker jag. En bra 
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dialog och att man är coachad, närvarande och alltihopa det där. Jag har ju mina förtjänster och 
mina brister i det där… vi har lite granna mer att jobba på där. Det är oerhört viktigt att du har ett 
bra ledarskap. (Regionchef 1) 

Även detta citat är ett tydligt exempel på hur de underliggande grundläggande antagandena 
avgör beteendet hos individen som beskrevs mer ingående under avsnittet 5.5 och 
resonemanget är applicerbart även här.  

5.10 Analys	med	utgångspunkt	i	tidigare	studier	
Magisteruppsatsen som redogjorts för i avsnittet tidigare studier, påvisade skillnader i 
organisationskultur mellan de två dotterbolag som fusionerats. Kulturskillnaderna visade sig 
bland annat i organisationsstrukturen mellan bolagen där den ena var platt och den andra mer 
hierarkisk. Det fanns ett grupptänk och en försvarsställning och författarna menade att det 
fanns en upplevelse av vinnare/förlorarsituation i det nya bolaget.85 Det finns vissa inslag där 
liknelser kan dras mellan denna studie och Kustbevakningen.  

Kulturskillnaderna mellan regionerna synliggörs i deras skilda sätt att arbeta och tolka 
regelverket. Informanterna menar att det finns en mer uttalad hierarki i region 2 trots att 
strukturen är densamma i regionerna. Det finns ett grupptänk även inom Kustbevakningen 
men inte i avseendet region mot region, utan mellan operativ verksamhet, ledning och 
huvudkontor och informanterna använder sig av ett ”vi- och dem”-perspektiv.  

Undersökningarna som genomfördes i den medlemsägda föreningen syftade till att erhålla 
kunskap om medarbetarnas inställning och attityd till föreningen efter en omorganisation och 
vilka konsekvenser den haft sett ur ett ledningsperspektiv. De avsåg också att klargöra om 
medarbetarna tagit del av förändringen eller om de följde samma spår som tidigare.86  

Informanterna i Kustbevakningen är eniga om uppfattningen att regionsammanslagningen inte 
mött något direkt motstånd och att den lett till positiva förändringar. De är också eniga om att 
sammanslagningen inte påverkat vare sig organisationskulturen eller arbetssätten nämnvärt. 
Det är i första hand värdegrunden som är verktyget för att påverka organisationskulturen i 
myndigheten till en Kustbevakning. Informanterna menar att man jobbar på samma sätt som 
före sammanslagningen och implementeringen av värdegrunden. 

6 Avslutande	konklusioner		
Syftet med studien var att beskriva och förstå hur en grupp anställda inom Kustbevakningen 
upplever den genomförda organisationsförändringen och implementeringen av värdegrunden. 
För att uppnå syftet har jag använt mig av perspektiven struktur, kultur och 
förändringsprocess vilka alla tre har belyst olika delar av uppsatsens frågeställningar. 
Strukturperspektivet har gett insikt i vilka förutsättningar som finns i en linje-staborganisation 
och vilka problem som kan uppkomma. Kulturperspektivet har skänkt kunskap om 
informanternas beteende i förhållandet mellan de skrivna reglerna och de omedvetna 

                                                            
85 Rådberg och Serban. (2006). 
86 Åhström. (2009). 
Gåhlin. (2009) 
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antagandena och gett förklaring åt vissa beteenden och handlingar. Förändringsperspektivet 
har bidragit med lärdomen om hur förändringsprocesser kan fungera i Kustbevakningen. 
Användningen av dessa tre perspektiv har gjort det möjligt att nå en djupare förståelse av 
informanternas upplevelser och erfarenheter samt bidragit till en detaljerad beskrivning av 
dessamma. Återstoden av detta avsnitt ägnas åt att lyfta fram centrala mönster som 
framkommit under arbetets gång och de slutsatser jag dragit.  

Informanterna upplever Kustbevakningens organisationsstruktur som mer effektiv efter 
regionsammanslagningen och menar att myndigheten kan gå ett steg till och skapa en region 
med en ledningscentral, för att snabbare nå helhetssyn. Av resultaten framgår att det finns ett 
glapp mellan de befattningsnivåer som studerats, nämligen regionchefer, stationschefer och 
medarbetare. Förståelsen för varandra minskar mellan varje nivå och får till följd att avståndet 
är som störst mellan medarbetare och regionchefer. Glappet återfinns även mellan den 
operativa verksamheten, ledningen och huvudkontoret som figuren nedan visar, samt mellan 
regionerna.  

Figur 2: Glappet mellan HK, ledning och operativ verksamhet.87  

 

Glappet mellan huvudkontoret och den operativa verksamheten består till stor del av att man 
inte talar samma språk och att huvudkontoret upplevs som akademiserat. Som triangeln i 
figuren visar minskar även informationen på vägen ner i organisationen och medarbetarna 
upplever en låg grad av delaktighet i beslutsprocesser. Användandet av intranätet är bra men 
kan inte ersätta den direkta dialogen.  

                                                            
87 Egen illustration. 
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Bilden illustrerar även att de olika positionerna erbjuder olika avståndsförhållanden att 
betrakta myndighetens mål. Målformuleringen finns långt ifrån medarbetarna och de 
strategiska målen behöver tydligare brytas ned till grupp- och individnivå så att en 
samstämmighet råder om vilka målen är, och man bör nå konsensus i hur målen ska uppnås. 

Innformanterna upplever inte att organisationsförändringen haft någon påverkan på 
organisationskulturen i Kustbevakningen. Däremot har kulturen förändrats i ett längre 
tidsperspektiv som en följd av hårdare styrning vilket lett till mindre självbestämmande. 
Klimatet upplevs som kallare och att öppenheten i myndigheten minskar.  Den kritik som 
framkommit har jag tolkat som att det finns ett stort behov av någon som lyssnar till de 
anställda. Den frustration som finns kan minska om det finns personer i ledningsposition som 
lyssnar och vågar ta dialogen med de anställda. En orsak till frustrationen är att flertalet 
informanter saknar närvaron av högre chefer, så när de väl träffas kommer allt på en gång. Ett 
förslag från fokusgruppintervjun i region 2 var att man kunde ha ett forum liknande Karin 
Götblads frukostmöten då hon var länspolismästare. Det skulle erbjuda ett avslappnat tillfälle 
att träffa sina högre chefer och skapa en relation. Att vara tydlig i sitt ledarskap och våga leda, 
och samtidigt lämna ett visst utrymme till autonomi hos personalen kan vara en av nycklarna 
till framgång.  

I fokusgrupperna finns en öppenhet och nyfikenhet på hur kollegorna i motsvarande 
region/station uppfattar myndigheten och varandra. De uttrycker en tydlig önskan om att de 
ska kunna leva upp till helhetssynen såsom värdegrunden förespråkar. För att främja 
implementeringen av värdegrunden är mekanismer som delaktighet och motivation 
avgörande. Motverkande mekanismer mot implementeringen är således brist på motivation 
och delaktighet och det faktum att arbetet varit toppstyrt enligt informanternas utsagor.   

En avgörande förutsättning för att knyta Kustbevakningens organisatoriska delar tätare och 
minska glappet är att lyfta problemen som finns till strukturnivå och bort från individnivå och 
säkerställa att man undviker ett syndabocksförfarande. Man måste på ett konkret sätt jobba på 
att öka förståelsen för varandras verklighet genom olika åtgärder. Exempelvis kan 
Kustbevakningen bygga vidare på konceptet med växeltjänstgöring och låta det omfatta flera 
områden. Myndigheten kan med fördel använda sig av begreppet, Den lärande organisationen, 
och ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns inom organisationen. Förslagsvis kan 
Kustbevakningen skapa utrymme och förutsättningar för en öppen dialog, både horisontellt 
och vertikalt för att utveckla myndigheten utifrån en gemensam plattform, exempelvis 
ledarskap och medarbetarskap. De eventuella åtgärder som vidtas bör följas upp, utvärderas 
och återkopplas till de berörda. 

Att jag använt mig av Beckers förhållningssätt, allt är möjligt, har varit en avgörande faktor 
då jag inte varit fastlåst i att enbart jämföra likheter och skillnader mellan regionerna, utan 
låtit empirin visa på glappet mellan de organisatoriska enheterna. En ytterst väsentlig slutsats.  

6.1 Kritik	mot	studien	
Utöver regioncheferna innefattar studien 13 stycken informanter från två av 
Kustbevakningens 26 kuststationer.  Det går inte att fastställa att alla stationer representeras 
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utav dessa 13 informanter och att undersöka fler stationer hade gett högre validitet. Intressant 
i sammanhanget är dock att den uppfattning informanterna från region 1 hade om sina 
kollegor i region 2, bekräftades av intervjuerna i region 2 och vice versa. Informanterna i de 
olika regionerna är ovetandes om vilken station som besökts i motsvarande region.  

Studier av organisationskultur är vanligt förekommande och jag kunde ha valt forskning av 
annan dignitet som bakgrund till denna studie.  De tidigare studierna är genomförda i ett 
privat bolag respektive en medlemsägd förening och skiljer sig från Kustbevakningen som är 
en offentlig myndighet. 

6.2 Förslag	till	vidare	studier		
Jämförelsen mellan min studie och tidigare studier har påvisat både likheter och skillnader. 
Av detta drar jag slutsatsen att det är möjligt att göra vissa generaliseringar av undersökningar 
som berör organisationsstruktur, organisationskultur och förändringsprocesser men även att 
kontexten har betydelse och att det inte finns någon universallösning för organisationer som 
ska genomföra en organisationsförändring eller implementera en värdegrund. Detta är ett av 
skälen till att förslag till vidare studier inte kommer att lämnas i detta examensarbete. Det 
andra skälet är att den erfarenhet och inblick jag fått i myndigheten säger mig att ett mer 
pragmatiskt förhållningssätt är att föredra. Mitt förslag att Kustbevakningen istället satsar på 
följeforskning i kommande förändringsprojekt. Följeforskning ger möjlighet till fortlöpande 
utvärdering under projektets gång och därmed kan exempelvis tillvägagångssätt justeras för 
att snabbare nå målet med mindre resurser och ligger också i linje med den lärande 
organisationen. 
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Bilagor		
Bilaga A 

Intervjuguide Regionchefer 
     

1. Vill du ge en kort beskrivning av regionsammanslagningens syften? Vad ska 
sammanslagningen leda till? Vad hoppas ni uppnå? Vilken verkning har den haft? Vad finns 
kvar att önska? Sammanslagningen till 2 regioner, hur har det påverkat dig? Medarbetarna?  
 

2. Hur har motståndet mot sammanslagningen sett ut? Hur har det hanterats? Vem har 
hanterat det? Vilka farhågor har lyfts upp under förändringen? 
 

3. Vilka kritiska faktorer finns vid ett förändringsarbete i KBV? 
Vilka med‐ och motkrafter finns internt och externt?  
 

4. Kan du ge exempel på en organisationsförändring som skett bakåt i tiden? Hur genomfördes 
den? Vad hände? 
Om du jämför den med regionsammanslagningen, vilka skillnader finner du då i hur 
förändringen genomförts? 
 

5. I regionutredningen förklarades att en utbildning för vakthavande befäl (VB) måste 
sjösättas, då flertalet är självlärda.  
Hur tolkar du behovet av en sådan utbildning?  
Fördelar och nackdelar? 
 

6. Hur ser du på praktik före grundutbildningen? 
 

7. Nackdelar som redovisades med två regioner var att  
a) det blir långa avstånd mellan chef och medarbetare, 
b) färre stabsbefattningar medför begränsade karriärsmöjligheter.  
 
Hur låter resonemanget nu efter sammanslagningen? Hur upplevs avståndet till chefer och 
medarbetare, hur ges det uttryck för att karriärsmöjligheterna är färre?  
 

8. Hur skulle du vilja beskriva kommunikationen mellan olika nivåer i organisationen? 
face to face, mail, sociala medier etc.? 
 

9. Hur har de senaste årens förändringar påverkat medarbetarna?  
 

10. I processplanen framgår att ”GD har beslutat om förstärkt styrning för att säkerställa en 
styrning som styr mot samma mål och prioriteringar i hela KBV”.  
Hur tolkar du detta? 
 

11. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med decentraliseringen?  
 

12. Hur ser du på Balansutredningen (sammanslagning av kuststationer) som ska verkställas 
under 2013? 
Hur har den kommunicerats ut till medarbetarna?  
Hur har medarbetarna reagerat på den? 
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13. Vilken är visionen för KBV, som du uppfattat den? 
Hur tolkar du den? 
Hur arbetar ni för att nå den? 
 

14. Vilka tre mål ser du som viktigast för KBV? 
 

15. Upplever du att du implementerar vision och värdegrund i organisationen? 
Hur gör du för att få vision och värdegrund att genomsyra hela organisationen? 

16. Hur ser du på ordet organisationskultur?  
vad betyder det för dig? 
 

17. I GAIA (PP)betonas särskilt struktur och kultur, hur tänker du kring att detta understryks?  
 

18. Hur vill du beskriva kulturen i KBV?  
öppenheten i KBV? 
gemenskapen i KBV? 
konflikter i KBV? 
 

19. Hur har mönster i stort förändrats över tid i KBV? 
 

20.  Hur uppfattar du organisationsklimatet inom KBV? Tror du det gäller för KBV som helhet? 
 

21. Upplever du att det finns någon subkultur inom KBV?  
 

22. Upplever du att förhållandena efter den organisatoriska strukturella förändringen är bättre 
eller sämre än tidigare? (Trivsel, sammanhållning, arbetsmiljö etc.) 
 

23. Hur bekräftar du dina medarbetare? 
 

24. Vad gör du som chef på ett mera konkret sätt för att KBV ska vara en trivsam arbetsplats? 
 

25. Vilka generella egenskaper är eftersträvansvärda för en KBV:are? 
 

26. Vad betyder det inom KBV att ha en ”professionell etik” i sitt möte med medborgarna? 
 

27. KBV:s värdegrund innefattar formuleringen  
visa välvilja, 
”I Kustbevakningen visar vi omtanke om varandra och respekterar varandra, oavsett arbetsuppgift, 
personlighet eller bakgrund. Min kollegas bidrag är lika viktigt som mitt eget. Vi har en vilja att dela 
med oss till varandra, och vi utför våra arbetsuppgifter på ett förtroendeingivande och hänsynsfullt 
sätt.”.88 
 

Hur tolkar du denna?  
Finns det en poäng i att formuleringen riktas mot ett internt samarbete och lite, eller inget 
till tredje man, alltså medborgaren? 
 

28. Hur har KBVs värdegrund kommunicerats ut till medarbetarna? 
Vilka kommunikationskanaler används? (APT, möten, dokument, workshops?) 
Vilka föredrar du? Saknar du någon som inte används? 
 

                                                            
88 http://www.kustbevakningen.se/sv/om‐oss/vart‐uppdrag/vardegrund/ (Hämtad 2013‐01‐25) 
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29. Jag vet ju att verksamheten ser olika ut runt om i landet på grund av geografin, hur tror du 
det avspeglar sig i kulturen?  
Vad kan din region utveckla? 
 

30. Vad har KBVs ledarskapsutbildningar innehållit? 
Varför? 
Vad har de lett till? 
Finns det uppföljningar/utredningar kring detta? 

31. Ledarskap är på ett plan individuellt, men KBV har dock som ledord Helhetssyn: vad präglas 
ett ledarskap inom KBV av? Hur ser idealtypen av ledarskap inom KBV ut? Vad betyder 
helhetssyn för dig? 
 

32. Hur arbetar du med att få helhetssynen att genomsyra hela organisationen?  
 

33. Vad finns kvar att göra i arbetet för en helhetssyn? 
 

34. Hur har ledarskapet inom KBV förändrats över tid? 
 

35. Vilka förutsättningar ges för att skapa gemenskap på arbetsplatsen? 
 

36. Vad tycker du kännetecknar ditt ledarskap i planeringen av verksamheten? 
Vilka kommunikationsvägar föredrar du? 
 

37.  Kustbevakningens ledningsfilosofi: 
 Nå resultat genom medarbetarna 

 Visa mod och tydlighet i ledarskapet 

 Stimulera livskraft och ansvarstagande 

 Verka för helhetssyn 

 Verka som förändringsledare 

 Vara ett stöd för kolleger i organisationen89 
 
Hur tolkar, arbetar du med dessa punkter? 
 

  

                                                            
89 Underlagsmaterial Ledningsgruppen 16 – 17 juni 2009 
Kustbevakningens Värdegrund, Vision, Verksamhetsidé och Strategiska fokus. 
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Bilaga B  

Intervjuguide stationschefer 

Jag skulle vilja, med din tillåtelse, spela in intervjun för transkribering, vilket underlättar analysen. 
Denna intervju är helt frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun och välja att inte delta i 
studien, utan att förklara varför. Du kommer att få läsa delar av studien som berör denna intervju, 
innan den offentliggörs. 

Bakgrund: 

 Vill du berätta lite om din bakgrund och din karriär inom KBV? 
(Ålder) 

 Hur många medarbetare ansvarar du för? 

 Hur ser en typisk dag ut för dig? 
 
Organisationsförändring 

1. Vill du ge en kort beskrivning av regionsammanslagningens syften?  
Hur har den påverkat dig? Medarbetarna?  
 

2. Hur har motståndet mot sammanslagningen sett ut?  
 

3. Hur ser du på Balansutredningen som ska verkställas under 2013? 
Hur har den kommunicerats ut till medarbetarna?  
Hur har medarbetarna reagerat på den? 
Vad innebär den för dig? 
 

4. Upplever du att förhållandena efter den organisatoriska strukturella förändringen är bättre 
eller sämre än tidigare, på stationen? (Trivsel, sammanhållning, arbetsmiljö etc.) 

 

Organisationskultur 

5. Hur bryter du ner målen till konkreta mål för medarbetarna? 
 

6. I vilken utsträckning anser du att medarbetarna kan påverka beslut och genomförande av 
målen? 
 

7. Hur följer du upp och utvärderar arbetet/målen? 
 

8. Vilka tre mål ser du som viktigast för KBV? 
 

9. I regionutredningen förklarades att en utbildning för vakthavande befäl (VB) måste sjösättas, 
då flertalet är självlärda.  
Hur tolkar du behovet av en sådan utbildning?  
Fördelar och nackdelar? 
 

10. Hur ser du på praktik före grundutbildningen?  
 

11. I processplanen framgår att ”GD har beslutat om förstärkt styrning för att säkerställa en 
styrning som styr mot samma mål och prioriteringar i hela KBV”.  
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Hur tolkar du detta? 
 

12. Vad betyder organisationskultur för dig?  
 

13. Hur vill du beskriva kulturen i KBV? På stationen? 
öppenheten i KBV? På stationen? 
gemenskapen i KBV? På stationen? 
konflikter i KBV? På stationen? Hur hanterar du dessa? 
 

14. Hur uppfattar du organisationsklimatet inom KBV?  
På stationen?  
 

15. Vilka generella egenskaper är eftersträvansvärda för en KBV:are, enligt dig? 
 

16. Vad betyder det inom KBV att ha en ”professionell etik” i sitt möte med medborgarna? 
 

17. KBV:s värdegrund innefattar formuleringen  
visa välvilja, 

”I Kustbevakningen visar vi omtanke om varandra och respekterar varandra, oavsett arbetsuppgift, 
personlighet eller bakgrund. Min kollegas bidrag är lika viktigt som mitt eget. Vi har en vilja att dela med oss till 

varandra, och vi utför våra arbetsuppgifter på ett förtroendeingivande och hänsynsfullt sätt.”.90 

Hur tolkar du denna?  
Finns det en poäng i att formuleringen riktas mot ett internt samarbete och lite, eller inget till tredje 
man, alltså medborgaren? 

18. Vad betyder helhetssyn för dig?  
 

19. Hur arbetar du med att få helhetssynen att genomsyra hela organisationen?  
 

20. Vad finns kvar att göra i arbetet för en helhetssyn? 
 

21. Har du gått någon ledarskapsutbildning inom KBV? 
Vad har de innehållit? 
Vad har du tagit till dig mest?  
 

22. Vad har du för förväntningar på din chef/ledningen? 
 

23. Vad har du för förväntningar på dina medarbetare? 
 

24. I vilken utsträckning upplever du att ditt ledarskap är styrt från högre distans? Hur stor frihet 
upplever du att du har i ditt arbete?  
 

25. Vilka eventuella svårigheter upplever du i att vara stationschef? Hur hanterar du dem? Vem 
bollar du problem med?  
 

Ledarskap  

 
26. Hur skulle du vilja beskriva kommunikationen mellan olika nivåer i organisationen? 

face to face, mail, sociala medier etc.? 
 

                                                            
90 http://www.kustbevakningen.se/sv/om‐oss/vart‐uppdrag/vardegrund/ (Hämtad 2013‐01‐25) 
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27. Vilken är visionen för KBV, som du uppfattat den? 
Hur tolkar du den? 
Hur arbetar ni för att nå den? 
 

28. Upplever du att du implementerar vision och värdegrund i organisationen? 
Hur gör du för att få vision och värdegrund att genomsyra hela stationen? 
 

29. Vad gör du som chef/ledare på ett mera konkret sätt för att KBV ska vara en trivsam 
arbetsplats? 
 

30. Hur ger du kritik och beröm till dina medarbetare?  
 

31. Vilka förutsättningar ges för att skapa gemenskap på arbetsplatsen? 
 

32. Hur har KBVs värdegrund kommunicerats ut till dig och medarbetarna? 
 

33. Hur har ledarskapet inom KBV förändrats över tid? 
 

34. Kustbevakningens ledningsfilosofi: 
 Nå resultat genom medarbetarna 

 Visa mod och tydlighet i ledarskapet 

 Stimulera livskraft och ansvarstagande 

 Verka för helhetssyn 

 Verka som förändringsledare 

 Vara ett stöd för kolleger i organisationen91 
Hur tolkar, arbetar du med dessa punkter? 
 

35. (L) Hur tror du dina medarbetare skulle beskriva dig som chef/ledare? 
 

36. (L) Om du skulle beskriva dig själv som ledare, hur skulle du beskriva dig? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
91 Underlagsmaterial Ledningsgruppen 16 – 17 juni 2009 
Kustbevakningens Värdegrund, Vision, Verksamhetsidé och Strategiska fokus. 
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Bilaga C 
Intervjuguide: Fokusgruppsintervjuer    

Kort presentation av mig och syftet med studien. 

Information om etiska principer, anonymiteten, och att de när som helst kan avbryta utan att 

förklara varför, och välja att inte delta i studien.  

Finns inga rätt eller fel svar! 

Min roll som moderator. 

 

Disposition enligt Wibeck (2010) 

Öppningsfrågor  

 Förnamn, tid i kustbevakningen, bakgrund, ålder. Vad fick er att söka er till kustbevakningen?  

 

Introduktionsfrågor  

 Om ni reflekterar över ordet ”organisationskultur”, vad betyder det för er? 

 Vad innefattar organisationskulturen för er? 

 Organisationsklimat, vad betyder det för er?  

(ex. atmosfär, stämning) 

Övergångsfrågor  

Hur skulle ni vilja beskriva kulturen på stationen?  

(Gemenskap, öppenhet) 

 I KBV?  

 

 Klimatet på stationen? I KBV? 

 

Nyckelfrågor  

 Hur ser ni på, och upplever förändringarna som regionsammanslagningen har inneburit? 

 

 Hur upplever ni balansutredningen som ska tas beslut om snart?  

 

Att vara kustbevakare ställer, från min synvinkel, krav på bredd och olika sorters kompetens. Ni 

arbetar till sjöss, fartygen är tekniska, ni lever tätt tillsammans och ni har fått polisiära uppgifter. 

 Hur upplever ni sjömanskapet och rollen som ”polis på sjön”? 

 

 Vill ni beskriva med tre ord var, magkänslan av ordet värdegrund? Helhetssyn? Utveckla!  

 

 Hur upplever ni graden av samförstånd mellan linjen, ledningen och staben?  

 

Avslutande frågor (t.ex. deltagarna får uttrycka sin slutgiltiga position och reflektera över vad som 

sagts, ev. summeras av moderatorn så får deltagarna kommentera om den gör rättvisa åt 

diskussionen). 

Slutfråga  

 Är det något vi missat? Vill någon tillägga någonting? 
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Bilaga D 

Kustbevakningens värdegrund 

 

 

Att jobba i Kustbevakningen innebär att: 

ha en helhetssyn, 

Medarbetarna utgör helheten i Kustbevakningen. Oavsett var, eller för vilken arbetsuppgift en 
person är anställd, är han eller hon en viktig del. Tillsammans arbetar vi för myndighetens och 
samhällets bästa och bidrar till att vi gemensamt når Kustbevakningens mål. 

visa välvilja, 

I Kustbevakningen visar vi omtanke om varandra och respekterar varandra, oavsett 
arbetsuppgift, personlighet eller bakgrund. Min kollegas bidrag är lika viktigt som mitt eget. 
Vi har en vilja att dela med oss till varandra, och vi utför våra arbetsuppgifter på ett 
förtroendeingivande och hänsynsfullt sätt. 

och vara engagerad. 

Att arbeta i Kustbevakningen betyder att ligga i framkant. Vi har en positiv inställning och 
uthållighet i vårt arbete. Vi engagerar oss i de uppgifter som leder till våra mål och de 
utmaningar vi möter. 

 

Källa: http://www.kustbevakningen.se/sv/om-oss/vart-uppdrag/vardegrund/  

 


