
 

 

 

 

 

 

Att arbeta i en värdestyrd organisation 

En kvalitativ studie om upplevelser och erfarenheter från anställda på värdestyrda 

organisationer 

Working in a values-driven organization 

A qualitative study about employees’ experiences of working in values-driven 

organizations 

 

Anna Kristine Baadsgaard 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Psykologi 

Examensarbete, C-uppsats, 15 hp 

Henrik Bergman, Nina Svensson 

Renée Perrin-Wallqvist 

2018-06-07 

 



 2 

Sammanfattning 

 Syftet med studien var att undersöka hur anställda upplever det att samverka och 

arbeta i en värdestyrd organisation med uttalad värdegrund. För undersökningen tillämpades 

en kvalitativ metod i form av tematisk analys. Datainsamlingen bestod av tio intervjuer med 

open-structure. Inklussionskriterierna krävde att deltagarna hade arbetat i en värdestyrd 

organisation i minst sex månader. Den tematiska analysen genererade fyra teman: Meningen 

med arbetet beskriver hur de anställda hittar och upprätthåller syftet med deras arbete. 

Gemenskapens betydelse beskriver individernas känsla av gemenskap inom organisationen, 

uppbyggnad av relationer genom organisationen, vad som krävs för att vara en del av den 

stora gemenskapen samt vad som händer när individen inte känner sig delaktig. Tema tre: 

Bekräftelse från omgivningen speglar individernas tankar kring att jobba på organisationer 

med uttalad värdegrund, hur de uppfattas av omgivningen och hur det influerar dem att bli en 

del av varumärket. Det sista temat Att leva upp till värdegrunden beskriver tankarna om att 

dela värdegrunden och vad som händer när värdegrunden matchar deras egna värderingar 

samt de konsekvenser som uppstår när individen inte delar organisationens värdegrund. 

Resultaten visade att det krävs mycket engagemang och energi från individer som arbetar i 

värdestyrda organisationer. Något som i sin tur inte passar alla. När det blir fel kan individen 

börja ifrågasätta sin egen tillräcklighet som person. Känner individen däremot att 

värdegrunden matchar, blir organisationens värdegrund en del av individen.  

 

Nyckelord: Värdestyrd organisation, Meningsfullt arbete, Millennials, Passa in kontra 

Tillhöra, Tematisk analys. 
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Abstract 

 The purpose of this study was to investigate how employees perceive working in a 

values-driven organization. The study applied a qualitative approach in form of a thematical 

analysis. Ten open-structured interviews were conducted. The inclusion criteria were for the 

participants who have worked in a values-driven organization for at least six months. The 

thematic analysis generated four themes. The meaning of work describes how the employees 

find meaning in their work. The importance of togetherness describes the individual's sense 

of community within the organization; building relationships throughout the organization, 

what it takes to be part of the community within the organization and what happens when the 

individual does not feel involved. The third theme, Confirmation from the environment, 

reflects the thoughts that individuals have about working on organizations with pronounced 

values; how they think they are perceived by the environment and what it does to them to 

become part of a brand. The last theme Living up to the values describes the thoughts of 

sharing the values with the organization; what happens when the values matches their own 

and the consequences for the individual when they do not share the values of the 

organization. The results showed that it requires much commitment and energy from 

individuals to work in values-driven organizations - something that does not suit everyone. 

When personal values do not match those of the organization, the individual can start to 

question his or her own adequacy as a person. If, however, the individual feels that their 

values match, the values of the organization becomes a part of the individual. 

 

Key words: Values-Driven Organization, Meaningful Work, Millennials, Fitting In versus 

Belonging, Thematic Analysis. 
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Förord 

 Sedan jag kom till Sverige, 2011, har jag lagt större delen av mitt arbetsliv i 

värdestyrda organisationer. Jag har alltid fascinerats över hur organisationer försöker 

engagera och motivera individer med hjälp av sin organisationskultur. Genom min utbildning 

inom Personal och Arbetsliv har jag har dock alltid fokuserat på detta utifrån organisationens 

perspektiv. Därför var det en självklarhet för mig att vända på perspektivet och gräva ner mig 

i upplevelsen hos de anställda för att ta reda på hur individen upplever det att arbeta i 

värdestyrda organisationer.  

 Främst ska ni som ställde upp på intervju ha ett stort och varmt tack. Att ni på ett så 

öppet och filterlöst sätt valde att dela med er om era upplevelser för mig, positiva som 

negativa, betyder allt för denna uppsatsen. Ett stort tack ska även ges till arbetsgivarna för att 

ni gav mig förtroendet att intervjua era anställda. Tack till mina handledare Nina Svensson 

och Henrik Bergman för att ni hela tiden visat upp ett kritiskt förhållningssätt till min uppsats, 

och därmed hjälpt mig att förfina, förbättra och konkretisera än mer. Och såklart till mina 

studiekamrater för alla sparkar i rumpan, kontinuerlig feedback, peppande ord och hjälp med 

att få denna uppsatsen så bra som möjligt. Jacob, ditt ändlösa stöd, hjälp med språket och din 

positiva anda har fått min tvekan att klara av denna utmaningen att försvinna. Tack! 

 

“No! Try not. Do or do not. There is no try. Much to learn you still have” 

– Yoda  
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Inledning 

 Yrkesarbete är en stor del av många individers vardag. Genom livet är det inte 

ovanligt att individer får frågan vad en jobbar med (Knez, 2012; Lievens, Van Hoye & 

Anseel, 2007). Att fråga en annan människa om vad och var hen arbetar är ett av de 

vanligaste sätten att skapa förståelse om individen som står framför en (Foaud & Bynner, 

2008). Att få reda på om personen är snickare, läkare, busschaufför eller kanske lärare ger en 

avgränsad kategorisering av vem individen är och hjälper oss att förstå personen som står 

framför oss (Myers, Abell & Sani, 2014). Genom att berätta för andra människor vad vi 

arbetar med och var vi arbetar får vi också möjligheten att uttrycka en del av vår identitet 

(Grant, Berg & Cable, 2014), något som i sin tur även hjälper till och formar den vuxna 

identiteten (Foaud & Bynner, 2008). Yrkesarbetet ses alltså allt oftare som något individen 

identifierar sig med, båda genom personlig och social identifikation. Bara det att ha ett arbete 

och lyckas ta sig framåt via en specifik karriärväg kan ses som mål för individen, vilket i sin 

tur driver individen till att hitta mening med livet i (Gini, 1998).  

 Organisationer med uttalad värdegrund har haft framgång under senare år och 

värdegrunder blir en allt större del av organisationers strategiska arbete (Gehman, Treviño & 

Garud, 2013; Jonsen, Galunic, Weeks & Braga, 2015). En organisations värdegrund 

specificerar hur organisationskultur, normer, vision och handlingar genomsyrar de anställdas 

och organisationens värderingar och beteenden (Philipson, 2011). Värderingarna som styr 

organisationen är uppenbara, definierade riktlinjer över hur individer ska bete sig och agera i 

arbetssammanhang (O’Neill, Travaglione, McShane, Hancock & Chang, 2017). Matchar 

individens och organisationens värderingar är individen mindre benägen att lämna 

organisationen, denne individ är dessutom, generellt sett, mer engagerad i organisationen (för 

meta-analys inom området, se till exempel Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005; 

Verquer, Beehr & Wagner, 2003). En sådan matchning kallas för person-organization fit. 

 Begreppet person-organization fit, syftar alltså till matchningen mellan individen 

och organisationens värdegrund/värderingar (Amos & Weathington, 2008; Kristof, 1996). 

Just matchningen mellan individen och organisationer är ett av de främst forskade områden 

inom organisationsbeteende (Kristof-Brown et al., 2005), och att titta på när en kongruens 

uppstår mellan uppfattad värdegrund hos individens egna värderingar och organisationens 

(Schuh et al., 2016). Person-organization fit är viktigt för båda individer som organisationer 

eftersom det föreslås att individer som delar värdegrund med organisationen tenderar att ha 

positivare attityder och beteenden, vilket skapar organisatoriskt engagemang och motivation 

hos individen, vilket i sin tur gynnar båda parter (Amos & Weathington, 2008). Om 
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matchningen inte är tillfredsställande mellan individen och miljön/organisationen, kan 

individen försöka sig på att förbättra situationen genom till exempel att byta position, 

avdelning, eller som sista utväg hitta en helt annan arbetsgivare (Kroeger, 1995). Det beskrivs 

vidare att om individen misslyckas med det och stannar kvar i organisationen kan hen 

uppleva stress och ett generellt missnöje med sin arbetssituation. 

 För att individen ska uppnå framgång och trivsel inom organisationer är det viktigt 

att hen känner ett organisatoriskt engagemang (Chew & Entrekin, 2011). Organisatoriskt 

engagemang definieras som ett frivilligt band som uppstår när individen medvetet väljer att 

engagera sig i att ta ansvar i organisationen (Klein, Molloy & Brinsfield, 2012). Det 

organisatoriska engagemanget blir extra tydligt för individen när en uttalad värdegrund är 

preciserad i organisationen (Seggewiss, Boeggemann, Straatmann, Mueller & Hattrup, 2018). 

Framtagningen av värdegrunden finns i organisationens symboliska attribut (Lievens & 

Highhouse, 2003). De symboliska attributen beskriver en organisations subjektiva och 

immateriella värden (Lievens & Highhouse, 2003; Lievens & Slaughter, 2016). De 

symboliska attributen kan definieras som mänskliga personlighetskarakteristiska drag som 

uppfattas vara associerad med en organisation (Slaughter, Zickar, Highhouse & Mohr, 2004), 

och har här en nära koppling till organisationens värdegrund. Symboliska attribut hos en 

organisation kan även vara om organisationen anses vara innovativ och/eller är en 

prestigefull/modern organisation att arbeta för (Lievens & Highhouse, 2003; Lievens & 

Slaughter, 2016). Organisationens instrumentella attribut kan definieras som mer 

konkreta/materiella egenskaper hos en organisation, såsom avancemangsmöjligheter, 

förmåner och lön (Lievens & Slaughter, 2016) eller flexibla arbetstider och om 

organisationen ligger nära ens bostad (Lievens & Highhouse, 2003).  

 Individens motivation är även av stor vikt för att känna ett organisatoriskt 

engagemang i organisationer (Jungert, Van den Broeck, Schreurs & Osterman, 2018). Enligt 

Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) mår individer bättre och därigenom också 

utför de ett mer tillfredsställande arbete när de frivilligt väljer att engagera sig i det 

intressanta eller värdefulla i arbetet som skapar glädje. Samtidigt mår och presterar individen 

sämre om de motiveras genom kontroll (Jungert et al., 2018). Self-Determination Theory 

beskriver hur individer känner sig motiverade när deras grundläggande psykologiska behov 

av autonomi, kompetens och samhörighet uppfylls (Ryan & Deci, 2000). Autonomin uppfylls 

genom att individen själv bestämmer över sina beteenden och handlingar, kompetensbehovet 

tillgodoses genom att individen upplever att bemästra de utmaningar som sätts framför hen 
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och samhörigheten genom att individen känner en tillhörighet och intimitet till andra 

människor (Ciccarelli & White, 2015). 

 Tidigare forskning styrker att individer som har liknande värderingar som 

organisationen de arbetar för har lättare att anpassa sig och tenderar att vara mer tillfreds 

(Spokane, 1985). Det har även forskats på att individer når störst framgång i organisationer 

med uttalad värdegrund om deras personliga värdegrund matchar organisationens (Tom, 

1971) och att individer motiveras genom en tydligt inkorporerat värdegrund (Ashforth & 

Mael, 1989). Forskningen har haft ett utpräglat kvantitativt fokus på vilka attribut som anses 

attraktiva hos organisationer (Harold & Ployhart, 2008; Lievens & Highhouse, 2003; Van 

Hoye, Bas, Cromheecke & Lievens, 2013; Van Hoye & Saks, 2011), att organisationer med 

tydligt uttalad värdegrund anses vara attraktivare arbetsgivare (Wildfire, 2017). Symboliska 

och instrumentella attribut har använts i flera studier för att undersöka vad som lockar 

arbetssökande, studenter och redan anställda till organisationer (Lievens, 2007; Lievens & 

Highhouse, 2003; Lievens et al., 2007; Van Hoye & Saks, 2011). Det har även fokuserats på 

person-organization fit och då hur värderingar och värderingsskillnader påverkar 

engagemang i organisationen (Amos & Weathington, 2008; Kristof, 1996; Kristof-Brown et 

al., 2005; Seggewiss et al., 2018). Tidigare forskning har också identifierat att individens 

personliga värderingar spelar en viktig roll i hens förväntningar på organisationens 

värderingar (Brummette & Zoch, 2016) och hur uttalade värdegrund i organisationer hänger 

ihop med finansiella resultat (Jonsen et al., 2015; Wildfire, 2017). Det har inte i samma 

utsträckning tagits ett kvalitativt fokus på hur anställda faktiskt upplever sin arbetssituation i 

en organisation med uttalad värdegrund. Hur mår anställda i värdestyrda organisationer? Med 

brist på kvalitativ forskning om hur anställda upplever det att arbeta i värdestyrda 

organisationer kommer denna studie ta avstamp från kvantitativa studier i syfte att gå djupare 

än befintlig forskning.  

 

Syfte 

 Syftet med studien är att undersöka hur anställda upplever det att samverka och 

arbeta i en värdestyrd organisation med uttalad värdegrund.  

 

Metod 

Deltagare 

 Urvalet av deltagare gjordes genom ett lämplighetsurval på två organisationer i 

Sverige, där deltagare som uppfyllde inklussionskriteriet; arbetat där i minst sex månader, 
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blev tillfrågade att medverka i en intervju. Båda organisationer hade en tydlig uttalad 

värdegrund, som samtliga deltagare hade kunskap om. Allt som allt gjordes elva intervjuer, 

varav en var en pilotintervju. Samtliga deltagare hade varit anställda minst sex månader på 

respektive organisationen och hade olika yrkesmässiga bakgrunder. Deltagarnas ålder låg 

mellan 23 och 30 år. Deltagarnas anställningsform var antigen vikariat eller 

tillsvidareanställningar. Antal timmar i veckan bredde sig från sju timmar till heltid. Hur 

länge deltagarna hade varit anställda på organisationerna växlade mellan sex och en halv 

månad till tre år. Tre deltagare hade nyligen valt att avsluta sina anställningar.  

 

Datainsamlingsmetod 

 Efter godkännande från arbetsgivaren gjordes en lista med de deltagare som efter 

utskick hade visat intresse för att delta i studien. Samtliga deltagare ingick sedan i studien. 

Från den andra organisationen togs kontakt med potentiella deltagare via sociala medier, 

också efter godkännande från arbetsgivaren. 

 Intervjuguidens utformning var helstrukturerad (Lantz, 2012), och innebär en hög 

grad av struktur i intervjuguiden. Intervjuguiden utformades med öppna frågor för att undvika 

att frågorna skulle bli ledande (för intervjuguide, se bilaga 1). Med hjälp av öppna frågor 

uppmanades deltagarna att berätta utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter. Enligt 

Kvale & Brinkmann (2009) ska intervjufrågorna hållas enkla och korta, vilket intervjuguiden 

eftersträvade.  

 I början av varje intervju ställdes bakgrundsfrågor. Under intervjuns gång nyttjades 

uppföljningsfrågor. Sådana frågor kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) få deltagaren att 

vidga sina berättelser. Även enkla uppmuntringar och tystnad användes för att uppmuntra till 

vidare berättande. I slutändan fick samtliga deltagare möjlighet att göra tillägg om det fanns 

något de ansåg kunde tillföra studien något ytterligare. 

 

Genomförande 

 Samtliga deltagare fick ett utskick med information (se bilaga 2) efter visat intresse 

för att delta i studien. Informationsbrevet var sedan tidigare utskickat till båda arbetsgivarna 

för godkännande. Tid och plats bestämdes individuellt med varje deltagare. Intervjuerna hölls 

i olika mötesrum på deltagarnas arbetsplats, grupprum på olika universitetsbibliotek samt 

hemma hos vissa deltagare. Platserna valdes ut i samråd med deltagarna, för att säkerställa att 

deltagarna kände sig trygga i dessa miljöer, och samtidigt för att undvika störande moment 

under själva intervjun.  
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 En pilotintervju gjordes för att säkerställa att intervjufrågorna var förståeliga och att 

intervjupersonen gavs utrymme att berätta om sina egna upplevelser. Efter utförd 

pilotintervju ansågs intervjuguiden vara för strukturerad och styrde deltagaren för mycket. 

Pilotintervjun användes därför inte i analysmaterialet. Intervjuguiden användes härefter 

enbart för att hitta tillbaka till ämnet, när den röda tråden tappades, där frågor kunde plockas 

upp istället för att gå efter turordning. Själva intervjustrukturen blev i sin tur mer som Hayes 

(2000) definition av open-structure interview. Intervjuernas struktur blev mindre tydlig än i 

pilotintervjun och fokus kunde därmed läggas på deltagarnas berättelser. Detta gav ett mer 

öppet förhållningssätt till varje enskild intervju, något som i sin tur gjorde att det blev 

deltagarnas berättelser, och inte intervjuguiden, som styrde intervjuernas gång och riktning. 

 Vid intervjutillfället fick alla deltagare en upprepning av informationsbrevet 

gällande villkor och rättigheter. Deltagarna fick förfrågan om intervjun fick spelas in, varav 

samtliga godkände innan inspelningen startades. Samtliga intervjuer blev inspelade via 

Röstmemon, en applikation på iPhone. Intervjuernas längd varierade mellan 31–63 minuter, 

och materialet blev sammanlagt 484 minuter långt. Transkriberingarna av materialet skedde i 

anslutning till intervjuerna. Materialet transkriberades i ordagrann form, med undantag från 

inledning/godkännande av villkor, harklingar/hostningar, avslutande fraser och tack för 

deltagande. Att transkriberingen gjordes i ordagrann form skapade förutsättningar för att 

minimera risken för att feltolkningar skulle kunna uppstå i materialet. Det transkriberade 

materialet från intervjuerna blev totalt 128 sidor långt med totalt 62 144 antal ord, typsnitt 

Times New Roman, storlek 12 med radavstånd 1,5. 

 

Databearbetning 

 Insamlad data analyserades med hjälp av tematisk analys. Den tematiska analysens 

olika steg har tagit utgångspunkt i Hayes (2000) sju steg (se bilaga 3 för exempel av ett temas 

tillkomst).  

 Det första steget innebär att transkribera materialet för att kunna förbereda insamlat 

material för analys (Hayes, 2000). Detta steget gjordes successivt och så fort som möjligt 

efter varje intervjutillfälle. 

 Hayes (2000) andra steg innebär att välja analysens ingång. Under denna analys har 

en induktiv ingång valts. Just den induktiva ansatsen kräver att tidigare förförståelse finns och 

hålls kvar i medvetenheten och att den så långt det är möjligt inte färgar kodningen (Hayes, 

2000). Härefter påbörjades en omfattande genomläsning av materialet för att hitta områden 
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av intresse för forskningsfrågan. Alla intressanta iakttagelser skrevs ner i punktform i ett 

separat dokument, vilket går under Hayes (2000) tredje steg. 

 Under steg fyra ska iakttagelserna enligt Hayes (2000) sorteras i grupper och teman 

började utträdas. I detta skedet utformades sju proteman. Materialet i de olika indelningarna 

ska i femte steget granskas noggrant för att få inblick i vad protemana exakt innebär (Hayes, 

2000). Sex av de sju protemana generade till handledningstillfället två teman, med tre 

proteman i varje tema, det sista protemat uteslöts eftersom det inte ansågs ha koppling till de 

två teman. Efter handledningstillfället delades de två teman till de fyra slutliga temana, för att 

uppnå en bättre avgränsning av temana.  

 Det sjätte steget innebär en genomläsning av materialet med temana i fokus, som 

enligt Hayes (2000) görs för att konstatera att inget i materialet som berör temat förbises. Allt 

som allt gjordes fyra nya genomläsningar, en genomläsning med respektive tema i fokus. 

 Slutligen i det sjunde steget ska varje tema paketeras och få sin slutgiltiga form. 

Detta innebar namngivning, definition och förklaring i textform med de mest centrala citaten 

från materialet som stärker texten (Hayes, 2000). 

  

Reliabilitet och validitet 

 Genom att ställa öppna frågor i intervjuguiden, försöktes det spegla ett 

förhållningssätt fritt från fördomar, påverkan av tidigare förförståelse samt undvika att leda 

deltagaren i en viss riktning under intervjun. Att ställa öppna och icke-ledande frågor är en 

bidragande faktor till hög reliabilitet, och bidrar även till att erhållen kunskap i intervjun är 

tillförlitlig (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuernas kvalitetsaspekt försöktes bibehållas 

genom att vara noggrann med att välja ut platser som ansågs vara trygga och lugnande för 

respektive deltagare, något som Josselson (2013) förespråkar. Samtliga inspelningar gjordes i 

tysta miljöer, för att främja ljudinspelningens kvalitet, och för att under transkriberingen ha 

goda förutsättningar för att undvika feltolkningar i materialet från tal till skrift. 

Transkriberingarna gjordes på samma sätt för att bibehålla en liknande kvalité genom hela 

materialet. 

 Validiteten har varit i åtanke under hela studien genom Kvale och Brinkmanns 

(2009) validering i sju stadier: i analysarbetet ständigt ifrågasätta, kontrollera och teoretiskt 

tolka resultaten. En pilotintervju utfördes för att kontrollera frågorna i intervjuguiden så att de 

inte var ledande samt gav övning i intervjufärdigheter. Genom ständig träning ökas 

intervjuskickligheten upp (Josselson, 2013), något som också märktes under intervjuernas 

gång. Vid alla intervjuer användes följdfrågor, enkla uppmuntringar, speglingar och 
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sammanfattningar, något som enligt Rautalinko (2013) även uppmuntrar till berättandet i 

intervjusammanhanget. Sammanfattningar av vad deltagaren sade användes för att minimera 

riskerna för eventuell feltolkning i transkriberingarna. Att spela in intervjuerna elektroniskt 

underlättade och förbättrade intervjutekniken. Detta bidrog till ett mer aktivt lyssnande, vilket 

också gynnar kvaliteten i intervjuerna. Förförståelsen påverkar vilka frågor som ställs, därför 

reviderades intervjuguiden ett antal gånger innan den slutligen godkändes, för att säkerställa 

att teori inte speglades i intervjufrågorna. Under intervjuerna fanns även en medvetenhet att 

inte leda in deltagarna på spår som de själva inte skulle ha kommit in på. Förförståelsen inför 

analysen blev ständigt belyst. Bracketing innebär att erhållen förförståelse tas upp till ytan i 

medvetenheten och därmed säkerställa att inte analysen färgas (Hayes, 2000). Detta försökte 

säkerställas genom intervjuguiden, intervjutekniken samt i analysen. Viktigt att notera är att 

egen erhållen förförståelse spelar roll. Det fanns erhållen kunskap om att arbeta i värdestyrda 

organisationer som låg i anknytning till studien, och kan omedvetet ha färgat analysen av 

resultatet, även om det hölls i medvetandet. 

 I analysen användes ett kritiskt förhållningssätt. Under temanas utformning 

användes metoden disconfirming case analysis (Yardley, 2015). Metoden kan informera 

läsaren om andra perspektiv av materialet än just de som passar in i analysen och kan 

samtidigt hjälpa till i att fånga upp egen erhållen förförståelse för fenomenen. Analysens 

olika steg och framtagande kunde tydligt spåras genom ett transparant paper trail.  

 

Etiska överväganden 

 Nyttan med studien är att få inblick i hur anställda upplever det att arbeta i en 

organisation med uttalad värdegrund som anammas och delas i vardagen. Att medverka 

skulle för deltagarna ge tid för reflektion och att de fick möjlighet att fördjupa sig i sina egna 

upplevelser och erfarenheter. Ur ett samhälleligt perspektiv är allt fler organisationer i dag 

värdestyrda. Genom att få en inblick i hur anställda upplever att arbeta i en värdestyrd 

organisation kan eventuella nya rön upptäckas. Studien kan därigenom fånga hälsovinster och 

utmaningar för individer att arbeta i värdestyrda organisationer. Med detta nya perspektiv kan 

fokus läggas på de anställdas mående. De medverkande i studien kunde riskera att känna 

obehag och uppleva obekväma känslomässiga reaktioner genom att prata om misstrivsel eller 

negativa emotioner i samband med deras arbete. För att minska riskerna hos deltagarna 

utformades ett etiskt protokoll, som godkändes innan datainsamlingen påbörjades (se bilaga 

4). Det etiska protokollet togs fram efter rekommendation av Helsingforsdeklarationen (2013, 
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punkt 22). Det etiska protokollets olika aspekter fanns i medvetandet från uppsatsens början 

till slut. 

 Det togs ingen kontakt med deltagarna innan respektive arbetsgivare hade gett sitt 

samtycke. Deltagarna informerades om de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) via ett informationsbrev. Principerna och innebörden repeterades 

därav innan intervjuerna påbörjades. 

 Uppmärksamheten kring deltagarnas välmående var ständigt i fokus, vilket 

förespråkas av Helsingforsdeklarationen (2013, punkt 9). Säkerställandet av deltagarnas 

välmående stärktes dessutom i slutet av varje intervju genom att de tillfrågades om hur de 

hade uppfattat intervjusituationen. Därigenom minimerades riskerna för att deltagarna skulle 

gå ut från intervjun med oro eller osäkerhet kring konfidentialitet och liknande. 

 

Resultat 

 Den tematiska analysen genererade fyra teman som summerade det som deltagarna 

tog upp: Meningen med arbetet, Gemenskapens betydelse, Bekräftelse från omgivningen och 

Att leva upp till värdegrunden. De fyra temana ger tillsammans en övergripande bild och 

helhet över hur anställda upplever det att vara, arbeta och samverka i en värdestyrd 

organisation. Resultatet av analysen redovisas nedan genom en beskrivning av de fyra temana 

med stöd från utvalda citat, tagna från materialet. 

 

Meningen med arbetet 

 Känslan av att arbetet har mening och därigenom ett högre syfte upplevs som en 

balansgång. Det ska inte mycket till för att syftet med varför individerna arbetar med vad de 

gör tappas i vardagen. När det händer upplevs det som komplext att veta sin plats i 

organisationen, ”när jag tappade visionen, målet, då räckte det inte med värdegrunden, jag 

tappade motivationen. Jag behövde veta min roll i det”. Andra deltagare hittar lättare syftet i 

vardagen genom värdegrunden och upplever att de får ett stort utbyte av att gå till jobbet, 

genom att ha en tydligt uttalad mening med vad deras arbeta bidrar med till omgivningen och 

inom organisationen. De beskriver att de inte endast går dit för att göra sina arbetsuppgifter, 

för sedan att gå hem igen. Att gå till arbetet genererar en glädje där de tillsammans med 

kollegorna ser arbetet ur ett större perspektiv. Dessa deltagarna är övergripande överens om 

att arbeta på en organisation med uttalad värdegrund ger dem ett mervärde i vardagen, och 

syftet med vad de gör upplevs genomsyra vardagen. Jobbet är inte bara ett jobb, ”jag känner 
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att jag har något större att jobba mot. Det blir ringar på vatten i att vi alla känner att vi är 

delaktiga i det”. De beskriver hur deras arbetsroller är tydliga för dem och beskriver vad just 

deras arbetsuppgifter bidrar till. De skildrar att värdegrunden ger dem en ökad förståelse för 

varför just deras arbetsuppgifter ska göras, och hur det påverkar såväl andra anställda i 

organisationen såväl som omgivningen, vilket uppmuntrar deltagarna till att göra dem. De 

fokuserar i större grad på att hjälpa andra genom sitt arbete, något som i sin tur ger en förhöjd 

upplevelse av mening ”det är någonstans grunden i sälj, det handlar inte om att pusha eller 

ha sina säljtekniker, utan det handlar om att skapa relationer”. Relationsskapandet med 

kunderna upplever deltagarna som sitt främsta fokus. Även om det i grund och botten handlar 

om att göra sitt jobb och få organisationerna att gå runt ekonomiskt, lägger deltagarna störst 

fokus på att hjälpa andra, såväl kunder som kollegor. Känslan av hjälpsamhet och fokus på 

andra människor ger deltagarna en upplevelse av att bidra till något mer och större än endast 

organisationen, vilket de beskriver som något värdegrunden hjälper till att skapa. Att till 

exempel kunna erbjuda kunden hjälp till att få en bättre vardag, leder i sin tur till att 

meningen med arbetet blir än tydligare för deltagarna, ”kan man göra någonting som 

påverkar fler personer än sig själv, så känns det oftast väldigt mycket bättre att göra det man 

gör”. Många deltagare tänker stort och varmt om sina jobb och om sättet som arbetet bidrar 

till att känslan av att uppnå något större skapas. De beskriver sig som mer annorlunda än 

andra som gör liknande saker, ”vi har tänkt ut en modell som ändrar branschen till det 

bättre. Och där känner jag en otrolig stolthet”. 

 Flera deltagare beskriver hur de har möjlighet att genom sitt arbete påverka 

organisationen. En känsla som gör att deltagarna känner sig sedda, ”jag har verkligen en stor 

del i att vi lyckas med våra mål, vad jag gör för den här gruppen, och vad gruppen gör för 

mig. Det är en otrolig känsla att jag inte känner mig anonym”. De beskriver genomgående en 

glädje och ett driv av att aktivt kunna bidra till både egna samt kollegors framgång. Här 

upplever deltagarna att det är tydligt kring hur just deras individuella arbete bidrar till att 

organisationen kommer framåt. Genom att deltagarna vet i vilken del av maskineriet som just 

de är en del av upplevs meningen med vad de gör som än starkare. Deltagarna beskriver hur 

deras känsla av medansvar och delaktighet är viktigt för deras förståelse för varför de är där 

och gör vad de gör. Att känna sig inkluderade i organisationerna genom det högre syftet som 

värdegrunden skapar att arbeta mot, beskriver deltagarna det som att de själva blir viktiga 

brickor för att vardagen ska fungera, ”jag tror att alla känner ett ägandeskap. Det är andra 

personer som har grundat organisationen, men jag tror att alla känner ägandeskap för det”. 

För de deltagare som inte känner sig inkluderade, och i högre grad har tappat meningen och 
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syftet med arbetet, upplevs en likgiltighet. När meningen med arbetet inte längre är i fullt 

fokus hos deltagarna, och när det inte är lika tydligt vad de bidrar med så beskriver deltagarna 

det som att de även tappar engagemang i att gå till jobbet ”att jobba här blev en bara-för-att-

grej. Bara för att få in extra pengar, att det ser bra ut på mitt CV. Jag hade inte kvar samma 

motivation”. 

 

Gemenskapens betydelse 

 Temat beskriver deltagarnas upplevelser kring den samhörighet och gemenskap som 

skapar djupare relationer i organisationen. I många berättelser går det igen hur upplevelsen av 

att det är att ha en uttalad värdegrund som medverkar till en stark samhörighet i 

arbetsgruppen, ”att kollegorna värdesätter det som jag också tycker är viktigt, det skapar en 

gemenskap, vi förstår alla varandra”. De lyfter hur de i högre grad bryr sig om varandra 

inom organisationerna.  

 Att ha den starka gemenskapen till varandra i arbetsgruppen beskriver flera deltagare 

påverkar dem till att vilja arbeta hårdare för att underlätta för varandra. Dessa deltagare 

upplever samtidigt en uttalad grad av respekt gentemot varandra, där alla syns och 

uppskattas. Den delade värdegrunden beskrivs även som en stor bidragande faktor till 

gemenskapen, ”även om det handlar om vinster i grund och botten, så känner jag att man 

genuint bryr sig om varandra, för att man står på samma grund”. Andra deltagare beskriver 

känslan av inte att vara en del av gemenskapen. De känner sig utanför den större gruppen och 

när känslan av gemenskap minskas eller försvinner helt beskriver dessa deltagare att mer än 

bara arbetslusten påverkas, ”jag kände mig utanför, oviktig, vilket var väldigt jobbigt. Och 

när jag kände att jag började glida ifrån gruppen på grund av min andra sysselsättning, så 

var jag inte längre en del av gänget”. Känslan av att inte vara en del av gemenskapen gör att 

dessa deltagarna inte längre orkar bry sig om varken jobbet eller kollegorna. Något som i sin 

tur upplevs som en påverkande faktor till att fortsätta, ”det har ju påverkat att jag inte vill 

vara kvar där längre”. 

 När känslan av att inte längre vara en del av gemenskapen uppstår går det igen i 

olika berättelser, det finns ett annat och förändrat perspektiv till såväl arbete som kollegor.  

De kollegor som enligt dessa deltagare är än mer delaktiga i gemenskapen upplevs som 

falska, ”det kändes som att det blev ett spel för gallerian. Man blev inte så sugen på att vara 

med på personalaktiviteterna”. Vissa berättar om hur de känner att utanförskapet i 

gemenskapen gör att de tar större avstånd från såväl värdegrunden som kollegorna. Negativa 

tankar kommer upp kring hur de kollegor som öppet visar värdegrunden genom sitt beteende. 
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Beteendet upplevs inte som något dessa deltagare själva vill visa upp på samma sätt, ”jag har 

en distans till det, jag kan nästan skratta åt det ibland. […] Jag gör ju ett bra jobb ändå”. 

 Andra deltagare beskriver hur de anammar gemenskapen till fullo och hur den är en 

stor del av varför de går till jobbet. Arbetsgruppen ses av deltagarna som en jobbfamilj, där 

relationerna med varandra berikas av samhörigheten, ”jag har ju några av mina bästa vänner 

här, som jag har lärt känna genom jobbet”. Vissa upplever hur deras samarbete har stärkts 

genom att känna varandra på ett annat plan än endast ett professionellt. Vetskapen om att det 

alltid finns någon på jobbet som bryr sig om deltagarna privat och inte endast genom deras 

prestationer i sig, beskrivs som en trygghet och en bidragande faktor till samhörigheten. 

Öppenheten kring hur deltagarna mår i vardagen, privat såväl som i sin arbetssituation, 

påverkar dem positivt, även om det kräver mod och vilja att öppna upp sig för andra, ”vi 

blottas ganska hårt här, vilket man kan tycka är obehagligt till en början. Jag har en flytväst, 

jag kommer inte drunkna här, utan folk kommer se det innan det är dags”. Andra deltagare 

upplever att det är viktigare för dem att ta igen hur deras kollegor/kompisar mår än att göra 

själva jobbet. Viljan att umgås och prata om privata saker upplevs hamna i ett större fokus än 

själva arbetsuppgifterna, ”jag och en kollega till exempel, när vi jobbar ihop då måste vi ta 

igen mycket, eftersom jag inte jobbar så ofta”.  

 Det beskrivs även att det finns en balans mellan att agera som kompis och agera som 

kollega. En balans, där vissa deltagare inte känner att de har några svårigheter med att veta 

hur och när de ska agera som kompis och när de ska agera som kollega. Andra berättelser 

beskriver en upplevelse av oro för att den mer privata relationen kan drabbas om inte det 

finns en tydlighet i hur och när de ska agera i olika situationer, ”det kanske blir så att man 

tänker, herregud, jag trodde jag var kompis med hen, men hen är ju bara hård mot mig, hen 

behandlar mig bara som en kollega”.  

 

Bekräftelse från omgivningen 

 Vad organisationerna står får och hur varumärket uppfattas av deltagarna bär 

mestadels åt samma positiva håll. Många deltagare visar upp en uttalad stolthet när dem 

berättar om organisationernas varumärke, ”jag blir en jättestolt ambassadör som sprider 

vidare arbetet utanför jobbet”. 

 I många berättelser går beskrivningen igen i hur deltagarna tar till sig värdegrunden 

och gör den till sin egen. De upplever att de gör en personlig investering i värdegrunden, som 

känns rätt att ta till sig. Genom att anamma värdegrunden beskriver deltagarna en 

medvetenhet kring huruvida de förmedlar den eller inte, ”jag har aldrig blivit så upplyst, att 
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det här är reglerna, jag måste bete mig såhär såväl på som utanför jobbet och alltid tänka på 

det”. Dessa deltagare känner en glädje genom att göra detta, även om de berättar att det 

kräver mycket energi av dem. Det krävs av deltagarna att aktivt inkludera värdegrunden i sitt 

sätt att vara, tänka och bete sig, vilket anses bli enklare desto längre tid som deltagarna har 

arbetat i organisationerna. Deltagarna upplever att organisationens varumärke blir en del av 

dem i deras privata jag, som måste stämma överens för att det ska kunna fungera för dem, 

”ska man jobba för en värdestyrd organisation, så måste man drivas mycket av värdena den 

står för, annars blir det jobbigt”. 

 Stoltheten till att arbeta med vad de gör träder fram extra mycket när många av 

deltagarna dels berättar om sina individuella roller, och om vilken organisation de arbetar för. 

Den tydligaste anledningen över stoltheten, som går igen i största delen av berättelserna, är 

den delade värdegrunden. Organisationens värdegrund som flera deltagare i stor grad har 

tagit till sig upplevs bli en förlängning av de egna värderingarna. När det händer, beskriver 

dessa deltagare att det blir en bekräftelse på att de har hamnat rätt, ”jag är en del av ett brand 

som jag skulle må väldigt dåligt över om jag smutsade ner”. Bekräftelsen ligger inte endast 

hos dem själva, utan de beskriver att de även får bekräftelsen från sin omgivning, ”det blir en 

sorts godkänt-stämpel att jag jobbar här. […] Det är så mycket mer lovord man får när man 

berättar att man jobbar här, än att de har hört dåligt om det”. När dessa deltagarna känner 

att omgivningen ser positivt på att de arbetar på organisationerna upplever de att denna 

positivitet även läggs över på dem som personer. De känner hur de ses på med attraktivare 

ögon från omgivningen. Deltagarna känner att de tar organisationens varumärke till sig och 

det blir en del av dem privat, samt att det underlättar för dem i deras framtida jobbsökande, 

”har du fått jobb här så har du oftast lättare att få jobb någon annanstans efteråt, för det 

säger mycket om dig att du har jobbat här”. Just för att deltagarna arbetar på dessa 

organisationer och är en aktiv del av vad organisationerna står för, upplever de själva att de 

också får det positiva anseendet. Deltagarna beskriver att de genom att ta till sig 

organisationens värdegrund, och berättar om vad de tillsammans står för, så får de 

bekräftelse, ”man får respekt från omgivningen, de vet att jag är en sån person som jobbar 

här, och då måste jag ju stå för samma som organisationen”.  

 

Att leva upp till värdegrunden 

 I nästan samtliga berättelser går det igen att deltagarna vid rekryteringstillfället 

upplevde att de fick deras anställning hos organisationerna på grund av deras personliga 

egenskaper och värderingar, att de matchade bra med organisationens värdegrund. 
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Upplevelsen av att anställas efter vem de var som personer beskriver deltagarna det som en 

känsla av acceptans för just vem de var och vad de stod för. I många berättelser känns 

beskrivningen av att räcka till som person igen. Deltagarna beskriver en genuin uppskattning 

från såväl organisationen som kollegorna över vem de är i större utsträckning än för vad de 

kan, något som den delade värdegrunden upplevs hjälpa till med, ”jag kände att jag är här 

för att jag är betrodd och för att andra vet att jag kommer göra det här bra, och då känns det 

ju extra bra. Att jag är här, för att jag är jag”. 

 Att deltagarna i stor utsträckning har förväntningar på sig från organisationerna att ta 

till sig och dela värdegrunden, känns inte som en självklarhet för alla. I vissa berättelser går 

det igen att deltagarna upplever en svårighet och ett bekymmer i att de måste visa 

värdegrunden öppet utåt genom sitt beteende. Vissa deltagare beskriver detta som påfrestande 

för dem. De känner att de är tvungna att ändra på sig för att passa in och aktivt visa upp 

värderingarna öppet, dels mot organisationen, dels mot kollegorna och dels mot kunderna: 

”det är såhär du ska känna och agera, man bygger successivt upp en typ av värdeordsväst, 

där man agerar så för att det förväntas av en”. När förväntningen är att öppet visa 

värdegrunden utåt inte tillmötesgås av deltagarna beskrivs en kluvenhet. I kluvenheten ligger 

det att inte vilja behöva agera på ett sätt som visar upp värderingarna, för att de inte stämmer 

överens med hur de annars beter sig, vilket ger en känsla av dåligt samvete, ”jag känner 

ibland, att jag kanske borde lära mig dem, men det känns så töntigt att vi ska leva efter dem, 

och så gör inte jag det. Jag är ju fortfarande en bra anställd. I kluvenheten finns även 

aspekten som uppstår när dessa deltagare känner att de måste bevisa att värdegrunden delas, 

och därför utför de ett visst beteende som inte är förenligt med det egna, ”det var jobbigt att 

agera på ett sätt som jag själv inte hade gjort”. 

 En yttersta konsekvens av inte att känna sig helt rätt och att inte passa in i 

värdegrunden hos organisationerna beskrivs i ett fåtal berättelser som att deltagarna till slut 

börjar att ifrågasätta sig själva, och när inte värdegrunden delas fullt ut, så beskrivs en känsla 

av inte att räcka till som person. Något som de beskriver har ändrat sig från att de först fick 

anställning, ”jag kände att jag kanske var en annan än vad jag hade trott, att jag var en 

sämre människa för att jag inte andades det som det förväntades. Jag kände mig som en 

lurendrejare på nått sätt”. 

 De deltagare som delar och har tagit till sig värdegrunden fullt ut upplever att det 

krävs mycket engagemang och drivkraft att arbeta i en värdestyrd organisationen. Deltagarna 

känner att de måste investera i sig själva fullt ut i värdegrunden, för att de ska få det att 

fungera. Samtidigt beskrivs det att de vågar öppna upp sig för andra och att det finns en vilja 
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av att dela med sig av sig själv till organisationen. De beskriver att de mer än gärna bidrar 

med mer än vad som förväntas av dem och hur det större ansvaret får värdegrunden att 

frodas, ”värdegrunden sitter inte i väggarna, det sitter i människorna. […] Alla är väldigt 

ansvariga för att bära kulturen”. Dessa deltagare delar med sig av att de är fullt medvetna 

om hur mycket som krävs av dem för att leva upp till förväntningarna från organisationerna. 

Mycket av den energi som finns till deltagarnas förfogande känner de går åt till sina kollegor, 

chefer och kunder. Det upplevs dock vara värt det, att deltagarna får mycket mer tillbaka än 

vad de tycker att de ger, ”jag är utmattad när jag kommer hem. Jag älskar det, men man 

måste bidra ganska mycket om man ska jobba i en sådan organisation. Det är så mycket mer 

än bara arbetsuppgifter”. 

 

Diskussion 

 Syftet med denna studie var att undersöka hur anställda upplever att det är att 

samverka och arbeta i en värdestyrd organisation med uttalad värdegrund. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att det kräver energi och ett starkt engagemang för att 

trivas i en organisation med uttalad värdegrund. De individer som uppskattar organisationen 

och värdegrunden skapar en meningsfullhet och känsla av ett högre syfte i arbetet, genom att 

ha värdegrunden att stå på. Värdegrunden skapar gemenskap och samhörighet, där individen 

anses vara välkommen om hen delar värderingarna. Delas inte värderingarna hamnar 

individen i en utlämnad position, där hen inte längre är en del av gemenskapen i 

organisationen. Hos de individer som inte känner att de passar in uppstår en ambivalens där 

känslan av otillräcklighet uppstår, när individen inte känner den samhörigheten som krävs för 

att få arbetet i den värdestyrda organisationen att fungera. Resultatet lyfter även vikten av 

omgivningens bekräftelse till individens anställning i organisationerna.  

 Det första huvudtemat Meningen med arbetet behandlar det som individerna 

beskriver som meningen med varför de jobbar med vad de gör. Att sträva efter en djupare 

mening i arbetet ger deltagarna en känsla av att kunna påverka såväl omgivningen som andra 

människor. Meningen i arbetet uppmuntrar individerna till ett mer prosocialt beteende, vilket 

innebär att de utför frivilliga handlingar som gynnar andra människor (von Tetzchner, 2016). 

Meningsfullheten kan även uppstå genom att involvera sig djupt i något (Vallerand et al., 

2003) och uppstår i allt högre grad genom arbetsuppgifterna på arbetsplatsen (Pattakos & 

Dundon, 2017). Meningsfullheten påverkar genomgående denna studies deltagare positivt 

samt deras motivation till att arbeta. Ryan och Decis (2000) Self-Determination Theory kan 

således appliceras på temat. En del av teorin beskriver distinktionen mellan inre och yttre 
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motiv till varför motivation uppstår (Aronsson et al., 2012). Med de yttre motiven menas att 

individen gör något för att det anses vara önskvärt, från deltagarnas sida betyder detta att 

utföra arbetsuppgifterna som värdegrundens förväntningar säger att de ska göras. Med det 

inre motivet beskrivs det att uppgiften i sig upplevs belönande, något som i sin tur grundar 

sig i att individens grundläggande behov av att vilja göra bra ifrån sig tillfredsställs. Individen 

vill samtidigt göra meningsfulla bidrag till samhället, något som i teorin kallas för intrinsic 

work values (Vansteenkiste, et al., 2007). Från deltagarnas perspektiv innebär det att där finns 

en kongruens mellan de inre och yttre motiven, att de gör saker som förväntas av dem, och att 

de också ska, genom sitt beteende, leva upp till de satta förväntningarna. Som en utveckling 

till inre motiv kan en del av cognitive evaluation theory förklara de inre belöningens två 

aspekter. Aspekten controlling beskriver hur individen kan uppleva en press att tänka, känna 

och bete sig på ett visst sätt, vilket i sin tur påverkar autonomin i den inre motivationen (Deci 

& Ryan, 2012). När individer upplever en press kring hur de ska tänka, känna och bete sig 

minskar motivationen, något som är återkommande i såväl detta tema som i tema två och 

fyra. Under det andra temat Gemenskapens betydelse minskar gemenskapskänslan när 

individer inte tänker som de förväntas göra kring värdegrunden, och motivationen att 

engagera sig minskar. Även under tema fyra Att leva upp till värdegrunden kan den inre 

motivationen påverkas, när individen inte längre känner att hen lever upp till värdegrunden, 

något som i sin tur påverkar självförtroendet negativt.  

 Deltagarna hittar en uttalad motivation när värdegrundens delas. När syftet inte 

hittas och motivationen saknas påverkas viljan att stanna kvar i organisationen. Detta ligger 

således i linje med tidigare kvantitativ forskning inom konceptet person-organization fit. Här 

visar forskningen att individer som inte känner att de passar in i organisationen korrelerar sin 

glädje till arbetet och organisatoriska engagemang negativt, de är då också i större grad 

benägna att lämna organisationen (Kristof-Brown et al., 2005; Cennamo & Gardner, 2008). 

Det har även forskats på att för mycket inkongruens mellan organisationens och individens 

värdegrund minskar motivation hos medarbetarna (Verquer et al., 2003), vilket också ligger i 

linje med resultaten. För att trivas i organisationen behöver individen känna båda den inre 

och yttre motivation, engagemang och en meningsfullhet kopplat till varför arbetet ska göras. 

Här handlar det om att vända på sättet att tänka kring sitt arbete. Istället för att leta efter det 

meningsfulla arbetet, ska arbetet göras meningsfullt. Att de flesta deltagarna känner ett syfte 

såväl som meningsfullhet i det dagliga arbetet uttrycks vara essentiellt för deras välmående, 

engagemanget och motivationen skapar en vilja att arbeta och samverka i organisationen. 
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Något som alla arbetande individer borde fundera över, oavsett om hen arbetar i en 

värdestyrd organisation eller inte.  

 Att deltagarna är så pass unga i organisationerna kan vara en påverkande faktor till 

varför just meningsfullheten/syftet i arbetet lyfts. Forskning som är gjord på millennials, 

individer födda ungefär mellan 1978–1995 (Smola & Sutton, 2002), visar att yngre arbetande 

individer i större utsträckning intresserar sig för mening och syfte med livet och därigenom 

formar mer kollektivistiska värden (Grant, 2017). Deltagarna befinner sig i en utpräglad 

kollektivistisk kultur som uppstår genom värdegrunden i organisationen, vilket innebär att de 

känner förpliktelser samt lojalitet till sina kollegor såväl som arbetsplatser (Adler, Rosenfeld 

& Proctor, 2015). Två aspekter, inverkan och gemenskap, anses vara avgörande faktorer till 

att hitta meningsfullhet och ett syfte i livet (McAdams, 2001). Om individen inte anser att 

förpliktelserna eller engagemanget från organisationens sida motsvarar sina egna, kan 

individen känna mindre lojalitet, mindre tilltro och en reducerad känsla av engagemang 

gentemot organisationen (Sonnenberg, Koene & Paauwe, 2011). Således flyttas fokus från 

organisationens symboliska attribut (värdegrunden i detta fall) och deltagarna fokuserar 

snarare på att gå till jobbet på grund av de instrumentella attribut, som till exempel lönen. 

Kristof-Brown et al. (2005) diskuterar även att individer som har andra sysselsättningar än 

enbart en inom organisationen kan känna missnöje med arbetet, sämre organisatorisk 

tillhörighet och att de är mer villiga att lämna organisationen. Detta överensstämmer till stor 

del med individer som inte känner meningsfullhet och ett syfte med arbetet. Dessa individer 

har inte en heltidssysselsättning hos organisationerna, utan arbetar istället färre timmar 

och/eller på vikariat. 

 Temat Gemenskapens betydelse lyfter relationerna och gemenskapen som deltagarna 

känner/inte känner i organisationen. Även här kan intrinsic work values appliceras. Individer 

strävar efter att ha varma och sociala relationer med kollegor (Vansteenkiste et al., 2007), 

vilket skapar motivation till att gå till jobbet. Enligt Self-Determination Theory (Deci & 

Ryan, 2000) är denna tendens universell och medfödd, eftersom individer är födda med en 

förmåga att vilja utveckla sig själva och blanda sig i sociala strukturer. Att vilja fokusera på 

vikten av gemenskapen och samhörigheten mellan individen och omgivningen beskrivs med 

Erikssons personlighetsteoris sjätte fas intimitet kontra isolering (von Tetzchner, 2016). 

Denna fas sker i 20-års åldern och beskriver individens strävan efter att komma nära andra 

individer genom vänskaper och att tillsammans verka mot gemensamma mål. Att deltagarna 

skapar värdefulla relationer genom arbetet gör att även relationsbyggandet blir en viktig del i 

skapandet av deras individuella yrkesidentitet. Samhörigheten som deltagarna känner, får 
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hjälp på vägen när värdegrunden anammas och när det blir en del av individernas egna 

värden. Detta genom att de då finner gemensamma normer och regler i arbetsgruppen (här i 

form av värdegrunden) som individerna strävar efter att uppfylla (Gibbons, 2004). Det kan 

således uppstå en gruppkonformitet när individens åsikter ändras/regleras för att passa in i 

gruppens (Aronsson et al., 2012). När deltagarna inom organisationen inte känner sig 

delaktiga i gemenskapen uppstår en in-group och en out-group i organisationen. Individer 

som ingår i en in-group befinner sig i en grupp där de är en del av det uttalade ”vi”, däremot 

definieras out-group som något en individ inte identifierar sig med, och gruppen blir ett 

”dem” för individen (Ciccarelli & White, 2015). De deltagare som aktivt är en del av 

värdegrunden och därigenom känner en gemenskap, upplever att de är en del av in-groupen. 

När deltagarna som jobbar färre timmar inte längre känner sig som en del av gemenskapen 

räcker det inte längre att ha den gemensamma värdegrunden att stå på, och den yttersta 

konsekvensen för individen blir att lusten till att vilja arbeta kvar går förlorad. I förlängning 

till detta förlorar individen känslan av group cohesion, de tappar det som främst håller ihop 

gruppen allra mest; nämligen vi-känslan (Myers et al., 2014). Det som skiljer deltagarna åt i 

hur mycket de känner sig inkluderade i gemenskapen är hur många timmar i veckan 

deltagarna arbetar i organisationerna. Speciellt upplevs det att gå ner i timmar som en 

väsentlig faktor för att känna exkludering från gemenskapen i arbetsgruppen. En flexibilitet 

måste finnas från organisationens sida i att ge individen utrymme till delaktighet i 

gemenskapen, oavsett hur mycket tid som läggs i organisationen. Om organisationen och 

individerna som delar värdegrunden och arbetar heltid har ett mer inkluderande 

förhållningssätt kan även detta hjälpa individerna som arbetar mindre att hitta 

meningsfullheten i arbetet och gemenskapen på arbetsplatsen.  

 Relationerna som skapas genom samhörigheten inom organisationen kan gynna 

individens blomstrande såväl inom arbetet som privat (Rumens, 2017). Något som i sin tur 

ibland underlättas och ibland försvåras genom att ha en uttalad värdegrund att stå på. Flera 

tidigare studier har fokuserat på hur det gynnar individer att ha vänskapsrelationer på 

arbetsplatsen (Colbert, Bono & Purvanova, 2016; Rumens, 2017; Venkataramani, Labianca 

& Grosser, 2013) och genom relationerna hjälper individerna varandra att relatera till 

organisationens värdegrund (Gibbons, 2004). Från deltagarnas berättelser framkom glädjen i 

att ha djupare relationer inom organisationerna. Det återfanns även hos de deltagare som inte 

arbetar heltid, vilket gav en ytterligare motivationsfaktor för dem att gå till jobbet, även om 

de inte kände sig delaktiga i den större gemenskapen. Detta perspektiv kan i sin tur också 
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påverka individens känsla av meningsfullhet och om det inte hittas i arbetet, så kan det hittas 

i relationerna på arbetsplatsen.  

 Balansgången mellan privat relationsskapande och professionaliteten är något som 

lyfts av deltagarna och anses vara av stor vikt för att kunna administrera arbetet i en 

värdestyrd organisation. Just att veta när de olika rollerna innehas kan upplevas som 

problematiska. Tidigare forskning har fokuserat på olika roller inom organisationen och 

föreslår att det kan finnas motsägelser i just de rollbaserade förväntningarna (Bridge & 

Baxter, 1992). Rollerna kopplas till deltagarnas reflektioner kring att ha vänskapliga 

relationer och professionella relationer. Något som i sin tur kan kopplas tillbaka till Katz och 

Kahns (1978) fenomen role conflict. När det förekommer två eller flera rollförväntningar hos 

en individ som dessutom stämmer överens med rollerna uppstår en rollkonflikt (Katz & 

Kahn, 1978). Just balansgången mellan när de olika rollerna antas, anses vara svår för vissa 

att hitta. Speciellt i början av en anställning eller om det inte finns någon klarhet i när och var 

deltagaren är vad. Här är det viktigt att deltagarna och organisationen är tydliga med vilka 

roller som antas när, för att relationerna ska fungera och gynna individens välmående. 

 Det tredje temat Bekräftelse från omgivningen behandlar om hur individerna får 

bekräftelse genom att arbeta på värdestyrda organisationer. Bekräftelsen från omgivningen 

grundar sig i social identity consciousness (Highhouse, Thornbury och Little, 2007) en 

variabel som är sprungen ur social identity theory (Tajfel och Turner, 1986). Variabeln tar 

utgångspunkt i individens oro för inte att uppnå ett socialt godkännande eller att denne ej får 

social acceptans från omgivningen genom anslutningen till en organisation (Highhouse et al., 

2007). Det nämns ingen särskild oro från deltagarnas håll i denna studie, däremot en 

genomgående stolthet över att arbeta inom organisationerna. Även här kan en annan aspekt 

av Self-Determination Theory appliceras. Extrinsic work values beskriver individens strävan 

efter att uppnå exempelvis status från omgivningen (Vansteenkiste et al., 2007). 

 De symboliska attributen som deltagarna har tagit till sig genom värdegrunden kan 

även hjälpa individen, när denne kommunicerar ut till omgivningen hur hen gärna vill 

uppfattas (Tajfel & Turner, 1986). Den sociala acceptansen uppstår när individer delas in i 

sociala kategorier, som vad de arbetar med och var (Cooper & Thatcher, 2010), och när det 

associeras till något positivt som deltagarna anser att det gör tillskrivs individerna en social 

identitet genom organisationen (Tajfel & Turner, 1986). När omgivningen tillskriver 

individerna de positiva attribut som organisationen anses ha sker en halo-effekt (Ciccarelli & 

White, 2015). Överföringen av attribut kan i sin tur påverka att individen får en positivare syn 

på sin egen självbild (Backhaus & Tikoo, 2004) och samtidigt ges en möjlighet till 
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självbildsförbättring (Cooper & Thatcher, 2010). Att deltagarna uppnår bekräftelse från 

omgivningen ger dem en bekräftelse som ökar deras självförtroende. Det blir allt lättare för 

individen att uppnå bekräftelse från omgivningen om organisationen har positiva attribut, 

genom till exempel en värdegrund, som individen lätt kan ta till sig. Att uppfatta sig själv 

som en del av organisationen och ta till sig organisationens värdegrund skapar en naturlig 

koppling till det fjärde och sista temat Att leva upp till värdegrunden. 

 Det sista temat beskriver hur individen känner och upplever det att arbeta i en 

värdestyrd organisation. Att få en anställning beroende på personlighet och personliga värden 

är något deltagarna ställer sig positivt till. Ashforth och Mael (1989) menar på att en 

anledning till att individer identifierar sig med organisationer är just för att höja sin egen 

självbild. En individs självkoncept innebär den bilden individen skapar om sig själv genom 

att interagera med andra människor, där självet reflekteras i ord och handlingar från dessa 

människorna i individens närhet, som vänner i privatlivet och kollegor på arbetsplatsen 

(Ciccarelli & White, 2015). Individens självkoncept kan även påverkas av de attribut som 

andra tycker hör ihop med den organisation som individen tillhör (Love & Singh, 2011). Två 

viktiga komponenter till självkonceptet är realsjälvet, den egna perceptionen gällande de 

karakteristiska dragen och förmågorna som individen besitter, samt idealsjälvet, bilden av 

den person individen gärna vill eller bör vara (Ciccarelli & White, 2015). De deltagare som 

känner att realsjälvet och idealsjälvet passar ihop upplever i större grad att deras handlingar 

smälter ihop med organisationernas och att deras personligheter samspelar med 

organisationens värdegrund, vilket gör att de känner sig mer uppskattade för vilka de är som 

personer. Andra deltagare upplever snarare en krock när de plötsligt inte längre lever upp till 

förväntningarna. En känsla av obehag uppstår när de inte passar in i organisationen och 

istället inser att de inte längre delar värdegrunden eller inte vill agera utefter 

förväntningsbilden. Obehaget kan förklaras med cognitive dissonans theory, och innebär att 

individen känner en inre konflikt, eller dissonans, mellan egna värderingar/attityder och 

beteenden (Woods & West, 2014). Det har uppstått en kognitiv dissonans genom deltagarnas 

sätt att vilja agera på, men som de inte får, eftersom värdegrunden har förväntningen att de 

ska agera på ett annat sätt. Speciellt när individerna befinner sig i en omgivning eller grupp 

som övergripande delar ett motstridande sätt att tänka och bete sig på, då upplevs dissonansen 

som påfrestande (Myers et al., 2014). En press från organisationen och arbetsgruppen kan 

därigenom göra att individen beter sig på ett sätt som hen inte anser är förenligt med sig självt 

(Woods & West, 2014). Individen kan försöka minimera denna dissonans genom att anpassa 

tankarna efter omgivningens förväntningar på hur hen ska tänka (Myers et al., 2014), vilket 
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inte helt stämmer överens med deltagarnas sätt att agera. Dessa deltagare försöker istället 

minska dissonansen genom att förlöjliga värdegrunden. Att förlöjliggöra värdegrunden är 

som en försvarsmekanism för att deltagarna ska orka vara kvar i organisationen, även om de 

känner att deras personlighet inte räcker till och att de inte passar in. 

 För att minska risken för kognitiv dissonans måste en större flexibilitet från 

organisationens sida anammas. Individer tar till sig värdegrunden på olika sätt, och borde 

uppmuntras att göra så. Att ställa upp tydliga normer och regler runt värdegrunden över hur 

individen ska tänka, känna och bete sig kan ses som en hjälpande hand likväl som en 

tvångströja. Dels kan individerna stöttas genom värdegrunden i känslan av att räcka till. Dels 

kan individernas välmående, engagemang, motivation och självkänsla kvävas om de inte får 

utrymme att verkligen vara dem de är. Hur beröm ges till individer har diskuterats påverka 

såväl prestation som självvärde (se till exempel Lindgren, 2016; Lagerblad, 2015). 

Diskussionen går på huruvida beröm borde ges utifrån personligheten, ”vad duktig du är” 

eller utifrån insatsen ”vad hårt du har jobbat” (Brummelman, Crocker & Bushman, 2016). 

Individer presterar sämre, är mer rädda för att misslyckas och är i mindre utsträckning 

benägna att vilja växa med arbetsupgifter när de får beröm utifrån deras personlighet jämfört 

med insatsen (Lindgren, 2016). Organisationer som har en uttalad värdegrund, kan ta denna 

diskussion till sig och fråga sig själva vad som händer med de individer som först får beröm 

för vilka de är genom att dela organisationens värdegrund, för att sedan inte leva upp till det 

och att de i nästa steg tillrättavisas för det genom att den egna tilltron sinar. 

 Organiserat arbeta är nödvändigt för individens självvärde, att genom det hitta 

meningsfullhet och ett hälsosammare liv (Ashforth & Mael, 1989). Eftersom arbetet i dag är 

en så central del i våra liv (Knez, 2012) kan ett bekymmer uppstå när individer identifierar 

sig för mycket med sitt yrke, där en värdegrund kan påverka att individen identifierar sig allt 

mer med organisationen. En upplevelse av fastlåsthet i sin yrkeskategori kan förekomma, och 

det kan bli svårt för individen att söka sig någon annanstans vid till exempel misstrivsel i 

organisationen (Graham, 2018), om individen identifierar sig för mycket med organisationen. 

Arbetar individen i en värdestyrd organisation, där hen rekryteras på personlighet snarare än 

kompetenser borde en mer öppen dialog råda kring vad som händer när individen inte känner 

att värdegrunden matchar den egna till fullo. När det uppstår en kongruens mellan individens 

egna värderingar och värdegrunden hos organisationen, blir denna tillkomna part av 

identiteten givande och utvecklande samt något som skapar motivation hos individen. Om 

kongruensen inte finns krockar värdegrunden med andra delar av identiteten och kan därmed 
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orsaka en tvekan hos individen och dennes känsla av tillräcklighet i de egna personliga 

karaktäristika (Vignoles, Regalia, Manzi, Golledge & Scabini, 2006). 

 I föreläggande studie finns det olika tänkbara metodologiska orsaker som kan ha 

påverkat resultatet. Vald metod anses ha besvarat syftet väl. Intervjuerna gjordes med 

deltagarnas berättelser i fokus och gav omfattande, detaljrikt och djupt 

transkriberingsmaterial till analysen. Att ha intervju som använd metod kräver skicklighet 

(Josselson, 2013), och om skickligheten är bristfällig kan reliabiliteten ha påverkats negativt. 

Det kan diskuteras om intervjuerna var helt fria från intervjuarbias, dock anses inte kvaliteten 

på intervjuskickligheten ha påverkat studiens kvalitet negativt. Deltagarnas välmående var i 

fokus och styrker den etiska försvarbarheten (Helsingforsdeklarationen, 2013). Ett aktivt val i 

att välja två organisationer gjordes för att öka deltagarnas konfidentialitet. 

 Det fanns en variation hos deltagarna som gynnade studien kvalitet ur fler aspekter. 

Variationen fanns dels utifrån anställningsformen (tillsvidareanställning eller vikariat) och tid 

(sju timmar i veckan till heltid). Något som i sin tur tillförde resultatet olika perspektiv. Det 

samma gjorde perspektivet från de deltagare som valt att inte längre vara kvar i 

organisationerna. De deltagare som nyligen hade valt att avsluta sina anställningar var inom 

en sådan tid, att det inte bedömdes ha en effekt på minnet av deras upplevelser. Det gav 

snarare ett ytterligare perspektiv till resultatet och därigenom bredare bild över hur anställda 

upplever att det är att arbeta och samverka i värdestyrda organisationer. Variationen lyckades 

fånga hela perspektivet, båda de positiva och de negativa aspekterna av det att arbeta i en 

värdestyrd organisationen, vilket i sin tur kvarhåller studiens kvalitet på en tillfredsställande 

nivå. En brist finns samtidigt i urvalsmetoden. Vissa deltagare tillfrågades att medverka 

genom arbetsgivaren. Detta kan ha färgat resultatet åt ett mer positivt håll eftersom att det kan 

finnas en anledning till varför just dessa individer tillfrågades, vilket enligt Trost (2010) kan 

färga ett resultat. Detta anses dock inte vara av större vikt, eftersom resultatet fångade fler 

perspektiv än endast det positiva i att arbeta i en värdestyrd organisation.  

 Erhållen förförståelse kan omedvetet ha färgat resultat (Hayes, 2000). Detta 

försöktes åtgärdas genom kontinuerlig genomgång av materialet och analys med hjälp från 

handledare och studiegrupp. Studiens validitet var genomgående i medvetenheten och 

stöttades eftersom att disconfirming case analysis och papertrail användes (Yardley, 2015). 

Framtida forskning kan ta avstamp i värdestyrda organisationer och hur individer från 

tidigare generationer upplever att det är att arbeta i en organisation med tydligt uttalad 

värdegrund. En framtida inriktning kan även vara att undersöka hur individer som har valt att 

engagera sig till fullo i en värdestyrd organisation upplever att det är att byta jobb. 
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 Studiens slutsats är att arbete i värdestyrda organisationer inte är för alla, det kräver 

mycket mer av individen än att endast gå till arbetet och lösa sina arbetsuppgifter. För 

individen är det viktigt att hitta meningsfullheten antingen i arbetet eller i relationerna för att 

trivas. En tydlighet kring hur relationerna som uppstår påverkar vilka roller som antas och när 

de antas är också av vikt för att individen ska kunna frodas i en värdestyrd organisation. 

Individen förväntas dessutom utstråla ett driv, en energi, ett engagemang och en vilja att 

arbeta aktivt för att ta värdegrunden till sig. Ett tydligt psykologiskt kontrakt finns och bör 

finnas i förväntningarna mellan individ och organisation (Aronsson et al., 2012), vilket gör att 

båda parter måste kunna och vilja leva upp till förväntningarna för att samarbetet ska fungera. 

Om individen är villig att ta till sig organisationens värdegrund kan hen uppnå en gemenskap, 

mångsidiga relationer och dessutom känna ett större utbyte av arbetet. Om inte, så påverkas 

individens trivsel och välmående på arbetet negativt, vilket i sin tur påverkar självkänslan 

negativt. Såväl organisationer med uttalad värdegrund som individer med arbete däri måste 

ställa sig frågan om de vill passa in i eller om de vill tillhöra organisationens värdegrund. 

Något som i sin tur verkar vara samma sak, samtidigt som det skiljer sig åt, ”fitting in is 

assessing situations and groups of people, then twisting yourself into a human pretzel in 

order to get them to let you hang out with them. Belonging is something else entirely, it's 

showing up and letting yourself be seen and known as you really are” (Brown, 2012). 

Uppnås flexibiliteten i hur värdegrunden kan anammas och görs den anpassningsbar för varje 

individ blir det enklare för individen att trivas, samverka och arbeta i en värdestyrd 

organisation. Ses värdegrunden som något individen ska tillhöra istället för att passa in i blir 

det att arbeta i värdestyrda organisationer något för alla.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur anställda upplever att arbeta i en 

organisation med tydligt uttalad värdegrund. Jag kommer att ta utgångspunkt i dina 

upplevelser och erfarenheter. Jag skulle gärna vilja spela in intervjun för sedan att 

transkribera det i textform, det underlättar mitt analysarbete. 

Ger du ditt godkännande till att jag spelar in materialet? 

 

Din intervju kommer tillsammans med andras att ingå i en skriftlig tematisk analys, där 

övergripande teman används för att beskriva hur det är att arbeta i en värdestyrd organisation. 

All personkänslig information såsom namn, platser och liknande, kommer att skrivas om så 

det inte går att identifiera dig eller de personer/platser du nämner. Transkriberingen kommer 

enbart läsas av mig och mina handledare. Resultatet kommer publiceras i form av en C-

uppsats på Karlstads universitets publiceringsportal DiVa Portal.  

 

Kommer det upp frågor som du inte anser dig bekväm att svara på är det viktigt att du säger 

ifrån och inte svarar. 

 

Du kan närsomhelst avbryta intervjun om du så vill, utan att ange skäl. 

 

- Godkänner du villkoren? 

- Har du frågor innan vi börjar? 

 

Bakgrundsfrågor: 

- Ålder 

- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

- Vilken anställningsform har du? 

- Hur många timmar i veckan? Heltid/deltid/annat? 

 

Intervjuguide: 

1. Hur kommer det sig att du sökte till arbetsplatsen du arbetar på nu? 

2. Vad var det avgörande som gjorde att du valde att tacka ja till anställningen? 

3. Berätta om din första arbetsdag? 

- Vad kände du då 

- Hur upplevde du det? 

4. Vilka aspekter tycker du är viktiga att en organisation har, för att du vill arbeta där? 

5. Vad innebär en organisations värdegrund för dig? 

6. Vilken värdegrund har organisationen du arbetar på? 

7. Hur tänker du kring att arbeta i en värdestyrd organisation? 

- Hur introducerades du för värdegrunden? 

- Vad tänkte du om värdegrunden? 

8. Hur upplever du att organisationens värderingar träder fram i din vardag? 

9. Hur känner du att atmosfären är på kontoret? 

10. Hur upplever du arbetsgruppen? 

11. Har du arbetat på företag utan uttalad värdegrund? 

Om ja: 

- Vad ser du för skillnad i att jobba på ett värdestyrt företag jämfört med företag som 

inte är värdestyrda? 

- Har du exempel? 
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12. Har du exempel på när det kan bli problematiskt att jobba i en värdestyrd 

organisation? 

Om ja: 

- Hur kändes det? 

- Hur gjorde du då? 

Om nej:  

- Berätta, hur då? 

 

Avslutande: 

- Känner du att du vill tillägga något som inte har kommit upp? 

- Har du frågor eller funderingar? 

- Hur uppfattade du intervjun? 

 

Stort tack för att du ville bli intervjuad. Det uppskattar jag mycket. 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Hej, 

 

Nu under vårterminen studerar jag Psykologi C vid Karlstads universitet och skriver i 

samband med det min C-uppsats. Uppsatsen handlar om hur anställda upplever det att arbeta i 

en organisation som har en tydligt uttalad värdegrund. Då du arbetar i en sådan organisation 

och har arbetat där mer än sex månader, vill jag bjuda in dig till en intervju där dina 

upplevelser och erfarenheter av att arbeta i en värdestyrd organisation får stå i fokus. 

 

Ditt deltagande i studien innebär att du får utrymme för reflektion kring ditt arbete och vilken 

betydelse det har för dig. Samtidigt som du får möjlighet att dela med dig av dina upplevelser 

och erfarenheter av att arbeta i en värdestyrd organisation. 

 

Att delta i studien är frivilligt. Du kan närsomhelst välja att avbryta intervjun utan att ange 

skäl till det. Känner du dig inte bekväm med att berätta och svara på frågor om dina 

personliga erfarenheter och upplevelser bör du inte delta i studien. Att delta i studien innebär 

konfidentialitet, vilket för dig innebär att all personkänslig information kommer behandlas 

enbart av mig. Det kommer dessutom inte bli möjligt att identifiera vem du är i uppsatsen. 

Därmed kommer all personkänslig information såsom namn, arbetsplats och annat som kan 

identifiera dig tas bort från transkriberat material och ersättas av fiktiva benämningar. 

 

Att delta i studien kommer att ta ungefär 60 minuter. Vi kommer gemensamt överens var och 

när intervjun ska ske, skulle det ske på arbetstid måste arbetsgivaren ge sitt samtycke till 

detta.  

 

För att underlätta analysarbetet skulle jag gärna vilja spela in intervjun elektroniskt, som 

sedan kommer att transkriberas till skrift i ett dokument. Inspelningarna kommer, när studien 

är avslutad, att raderas. Inga obehöriga kommer att få ta del av varken de inspelade 

intervjuerna eller det transkriberade materialet. Med tematisk analys kommer jag att 

analysera materialet, vilket innebär kategorisering och att hitta gemensamma mönster, för att 

på så sätt hitta teman som beskriver hur det är att arbeta i en värdestyrd organisation. 

Resultaten kommer att redovisas i form av en C-uppsats vid Karlstads universitet, med stöd 

från utvalda citat från materialet, och publiceras på Karlstads universitets publiceringsdatabas 

DiVa Portal (http://diva-portal.org). Är du intresserad kommer du dessutom ges möjlighet att 

få ett exemplar av den färdiga uppsatsen genom att kontakta mig eller mina handledare. 

 

För mer information om studien är du välkommen att kontakta mig eller mina handledare.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Anna Kristine Baadsgaard  

 

Handledare: Henrik Bergman och Nina Svensson 

  



 38 

Bilaga 3: Framtagning av temat ”Gemenskapens betydelse” 

 

Exempel på kodning 

- Flytväst i kollegorna på grund i öppenhet/trygghet 

- Trivsel och respekt för varandra är viktigt 

- Tillsammans, samhörighet 

- Social sammanhållning och arbetsmässig sammanhållning 

- Umgås och har kul utanför jobbet 

- Allt man gör gynnar varandra 

- Respekt gentemot varandra 

- Balans mellan seriositet och kul 

- Skapar vänskaper på arbetsplatsen 

- Familjärt 

- Värdegrund skapar gemenskap 

- Vänskapen har vuxit fram 

- Trygghet i att känna varandra 

- Roller, svårighet i att veta när man är vad 

- Acceptera att det finns roller 

- Syfte i vad man gör och varför man gör det 

- Ha en tydlig del i syftet 

- Syfte ger arbetet mening och gör det enklare att jobba 

 

 

Sammanfattning av kodningen genererade tre proteman: 

- ”Roller” 

- ”Gemenskap” 

- ”Något mer” 

 

 

De tre proteman lades ihop till ett tema: 

- ”Mer än bara ett jobb” 

 

 

Temat delades på och blev till slut två teman: 

- ”Meningen med arbetet” 

- ”Gemenskapens betydelse” 
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Bilaga 4: Etiskt protokoll 

 

Vilken nytta medför studien? (för deltagaren och för vetenskapen)  

 Nyttan med studien är att få kunskap om hur anställda upplever det att arbeta i en 

värdestyrd organisation. Hur mår individen med en sådan uttalad värdegrund som vissa 

organisationer har? Hur påverkar det dem båda positivt och/eller negativt i deras dagliga 

arbete och privatliv? 

 För individen som deltar i studien får hen möjlighet att reflektera kring sitt dagliga 

arbete och hur denne relaterar dels till företagets värdegrund samt hur det samspelar med den 

egna värdegrunden. 

 

Vilka risker finns för deltagaren? (finns det till exempel någon risk med valda 

instrument?)  

 Det kan bli känsligt för deltagaren att dela med sig om hur samspelet är mellan 

organisationens värdegrund och ens egen. Det är av stor vikt att informera att all data 

behandlas konfidentiellt så att inget går att spåra till just individen som deltar. Samtidigt kan 

den som intervjuas känna sig utlämnad vid att dela med sig, och genom att berätta om vad 

som kan anses vara känslig information. Deltagaren kan känna sig pressad till att besvara 

frågor, även om hen inte vill, eller svara så som hen menar att det förväntas av en. Svaren kan 

dessutom missförstås eller misstolkas. Det är därför av stor vikt att förklara innan intervjuns 

början, att det inte förväntas av deltagaren att svara på ett bestämt sätt, att hen inte behöver 

svara om det inte känns bra och att det är deras individuella upplevelser och erfarenheter som 

är i fokus, varav inga svar är rätt eller fel. 

 

Hur kan riskerna minskas?  

 Det är viktigt att vid flera tillfällen upplysa om konfidentialitet, frivilligheten i 

deltagandet och rätten att avbryta studien utan att ange särskilda skäl till det. Att data 

behandlas konfidentiellt upprepas vid tillfrågandet om medverkan i studien samt vid 

intervjuns start. Samtidigt bör ett förtroende stärkas genom att tydligt uttrycka att inga svar 

anses vara fel och att svaren inte kommer att värderas som bra eller dåliga. Detta kommer ske 

genom intervjutekniken och medvetenheten om till exempel ledande frågor, inget dömande 

och den som intervjuas kommer inte heller att ifrågasättas, utan istället uppmuntras genom 

nyfikenhet. Det kommer också säkerställas att material får användas genom samtycke från 

intervjupersonen under intervjuns påbörjan. Intervjupersonen kommer också att tillfrågas 

huruvida hen uppfattade intervjun för att säkerställa att eventuella oklarheter eller 

obekvämligheter reds ut innan intervjun tar slut.   

 

Vilken information ska deltagaren få? 

 Deltagarna får information om att denna studie grundar sig inom ramarna för 

Psykologi C, på Karlstads universitet i form av en c-uppsats. Syftet är att undersöka vilka 

upplevelser anställda har med att arbeta i en organisation styrd av tydligt uttalad värdegrund. 

Det framgår att data behandlas konfidentiellt, att deltagandet är frivilligt och att deltagaren 

kan avbryta intervjun utan att ange skäl till det.  

 Det krävs från deltagaren att hen är beredd att bli intervjuad om personliga 

erfarenheter och upplevelser av att arbeta i värdestyrd organisation. Deltagaren godkänner att 

ungefär en timme krävs för att medverka i intervjun. Deltagarna godkänner villkoren och att 

intervjun spelas in för sedan transkriberas till textmaterial. Fördelarna av att delta i studien 

kommer redogöras, som exempelvis egenreflektion. Tiden och platsen för intervjun görs efter 

överenskommelse mellan båda parterna. Om intervjun sker på arbetstid, måste ett 

godkännande från arbetsgivaren finnas med.  
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 Ljudfilerna kommer att bevaras på ett externt USB-minne och det kommer att 

raderas när studien är färdigställd. Det transkriberade materialet kommer likaså finnas på ett 

externt USB-minne samt på en dator, där lösenord krävs för tillgång, fri från personkänslig 

information som kan identifiera deltagarna. Materialet kommer att analyseras genom en 

tematisk analys, för att hitta återkommande mönster från samtliga intervjuer, för sedan att 

hitta gemensamma teman. Dessa teman kommer att redovisas i uppsatsen med stöd från 

utvalda citat.  

 Kontakter på såväl uppsatsskrivande student som handledare finns med i 

informationsbrevet.  
 

Hur ger deltagaren sitt samtycke? Ska någon mer ge samtycke?  

 Deltagaren kommer att ge skriftligt eller muntligt samtycke till att delta i studien vid 

första kontakt (genom internetbaserad kontakt, där information kring studien skickas ut eller 

genom telefon) och sedan muntligt samtycke vid intervjutillfällets början. Slutligen kommer 

det att frågas om det finns delar av materialet som inte får användas till analysen, detta vid 

slutet av intervjun. Rekrytering av deltagarna sker genom individuell kontakt med 

individerna, där det innan kontakt har getts samtycke från arbetsgivaren/-na att kontakt får 

tas. Om inte arbetsgivaren godkänner medverkandet av de anställda kommer inte 

arbetsplatsens anställda intervjuas.   

 

Hur ska data hanteras? (Hur ska till exempel transkriberingar hanteras? Ska data 

lagras? Hur ska data analyseras?)  

 Data kommer att spelas in via inspelningsverktyget Röstmemon på iPhone 

(eventuellt med en backup-iPhone). Efter transkriberingen är gjord kommer materialet från 

telefonen att raderas. Under transkriberingen tas personkänsliga uppgifter bort, så att det 

färdiga transkriberingsmaterialet inte går att identifiera deltagaren eller organisation 

deltagaren arbetar på. Materialet kommer att ligga på ett externt USB-minne, samt på en 

dator, där lösenord krävs för tillgång. 

 

Hur ska konfidentialitet garanteras, och spårbarhet minskas?  

 All personkänsliginformation kommer att tas bort (namn, namn på personer som 

nämns, platser, specifika branschbeskrivningar/begrepp). Det kommer istället användas 

fiktiva benämningar och förkortningar som inte går att koppla till individen. Om citat 

användas kommer de att omskrivas från talspråk till skriftspråk, vilket också avidentifierar 

individen.  

 

Hur får deltagarna del av resultatet?  

 Deltagarna får information om att de kan hitta den slutförda och godkända uppsatsen 

på publiceringsportalen DiVa Portal, eller om de önskar att få ett exemplar av studien.  


