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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur värderingar kan användas som 
styrmedel och dessutom klarlägga dess fördelar och nackdelar sett ur ett 
medarbetarperspektiv. Vi kommer i vår undersökning ta reda på vilken funktion 
värderingarna har på ett företag och dessutom undersöka hur de anställda på företaget 
upplever användandet av värderingar. Eftersom syftet med undersökningen är att öka vår 
förståelse för fenomenet värderingar valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Studien 
är gjord på ett företag i tjänstesektorn som vill vara anonymt, och vi har sammanlagt 
genomfört sju intervjuer, där en av intervjuerna hölls med en representant från ledningen. 
Genom att diskutera och resonera kring ämnet värderingar har respondenterna hjälpt oss att 
svara på våra frågeställningar som vi presenterar i olika kategorier som urskiljt sig ur vårt 
insamlade material. Slutligen diskuterar vi själva resultatet och presenterar de slutsatser vi 
kommit fram till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÖRORD 

Vi vill passa på att tacka alla våra respondenter som tagit sig tid att ställa upp på våra 
intervjuer och därmed också gjort det möjligt för oss att genomföra denna undersökning. Ett 
speciellt stort tack vill vi rikta till vår kontaktperson på företaget som genom sitt brinnande 
engagemang för ämnet skapat en drivkraft hos oss att göra denna uppsats så bra som möjligt. 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Annika Åberg för all konstruktiv kritik. 
 
 

Karlstad den 1 juni 2010 
 

Mattias Isik & Martin Westerlund 
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1 INLEDNING 
 
Vårt inledande kapitel handlar inledningsvis om hur vi kom in på forskningsområdet och en 

kort introduktion till värderingsstyrning. Vidare följer en behandling av problemområdet och 

med ett objektiv förhållningssätt till detta introduceras läsaren till våra utgångspunkter för 

undersökningen. Avsnittet som följer efter det skildrar en del av den tidigare forskning som 

finns kring ämnet som följs upp med en konkretisering av vårt syfte och våra frågeställningar. 

Avslutningsvis i inledningen finns ett avsnitt om upplägget på vår uppsats. 

   

1.1 Bakgrund  

Första gången vi kom i kontakt med företaget fick vi snabbt känslan av att stämningen hos de 
anställda var väldigt positiv. Ett trevligt bemötande från samtliga i personalen fick oss att 
känna oss otroligt välkomna och uppmärksammade och efter lite efterforskning insåg vi att 
företaget, som är ett företag inom tjänstesektorn, flera gånger hamnat på topplistor över 
Sveriges bästa arbetsplatser. Detta fick oss att börja intressera oss för huruvida detta företag 
skulle passa som mål för en undersökning. Då vårt första intryck av företaget var så positivt, 
fann vi just denna organisation speciellt intressant som bas. Eftersom personalen uppvisade en 
väldigt stark kompetens kring just service, och vid alla våra besökstillfällen satte kunden i 
fokus, hade vi först idéer om att göra en studie just kring det emotionellt förankrade arbetet 
som vi själva dessutom har stor erfarenhet av. Detta skulle ge oss en fördel i form av värdefull 
förförståelse och därför större möjlighet att relatera personalens upplevelser med våra egna.  
 
Efter många intressanta möten och diskussioner med vår kontaktperson på företaget, insåg vi 
hur mycket av företaget som är uppbyggt kring värderingar och hur stor betydelse de har i 
deras sätt att arbeta. Att ha en så pass utpräglad filosofi av hur de anställda ska styras, och 
istället för en hierarkiskt uppbyggd organisation använda sig av en platt, decentraliserad 
organisationsform, blir mer och mer vanligt bland företagens val av styrmedel. Genom att 
platta till organisationen och därmed sprida ut beslutsrätt och ansvar i organisationen, kan det 
skapas ett arbetsklimat som är både motiverande och stimulerande för medarbetarna, 
samtidigt som det är effektivt för företaget. Samtidigt innebär decentralisering en motsättning 
i form av kontroll. Parallellt med att beslutsmakten sprids ut till underlydande enheter, vill 
företagsledningen ha kvar den detaljerade kontrollen som är resultatet av en tydlig hierarki 
(Olve & Ekström 1990:13ff).  
 

1.2 Problemformulering 

Efter att ha fördjupat oss i denna styrfilosofi fick vi bekanta oss med begrepp som ”employer 
branding” och ”empowerment”, och kontakten med för oss relativt okända begrepp gjorde oss 
mer nyfikna att studera något kring det. Vi valde därför att lämna alla idéer om att fördjupa 
oss i emotionellt arbete och kasta oss in i ett ämne som vi anser blir mer och mer aktuellt och 
dessutom något som för oss även kunde bli mer lärorikt. Vår kontaktperson gav oss ett ganska 
onyanserat och genomgående positivt intryck av hur företagets värderingsarbete fungerar, 
vilket vid en första fundering lätt kan associeras till våra första intryck av företaget och även 
deras position på topplistorna över Sveriges bästa arbetsplatser. Vår egen erfarenhet och 
förståelse av företag vi själva tidigare kommit i kontakt med inom tjänstesektorn, visar 
däremot tecken på att ytan som uppvisas utåt nästan alltid är en förskönande bild av hur 
verksamheten egentligen ser ut på insidan. Att fler och fler företag väljer att använda sig av 



2 

 

värderingar som styrmedel blir väldigt tydligt ju mer vi undersöker fenomenen kring att 
identifiera sig med företaget. Däremot har vi aldrig varit i kontakt med ett företag som på ett 
så tydligt sätt arbetar med värderingar och en tydlig värdegrund som ska spegla företaget och 
dess anställda.  
 
Ett företag som har en stark företagskultur använder sig ofta av värderingar som en del i 
kulturen. Alvesson (2001) beskriver problematiken med att skilja mellan kultur och andra 
fenomen. Samtidigt som effekter av arbetsplatskulturen enligt Louis (1985 i Alvesson 
2001:91) leder till ökat engagemang och identifikation med gruppen och företaget, menar 
Alvesson att det är svårt att se detta orsakssamband mellan beteende och organisationskultur. 
Han anser att arbetarnas engagemang och identifikation inte nödvändigtvis behöver vara ett 
direkt resultat av organisationskulturen, utan att det lika väl skulle kunna vara engagemanget 
och identifikationen som skapat kulturen. Även då en uppskattning om hur mycket 
värderingar påverkar beteendet sker, uppstår en tautologisk förklaring. De värderingar som 
existerar, är ofta hämtade ur normerna, samtidigt som normer ofta uppstår ur beteendet. Alltså 
blir kulturen orsak och verkan på samma gång (Alvesson 2001:92ff). 
 
Då vi diskuterade anledningen till det till synes goda arbetsplatsklimatet med vår 
kontaktperson, halkade han snabbt in och började prata om värderingar, vilket fick oss att 
ställa oss ett antal frågor. Är det på grund av företagets ledningsfilosofi som arbetsplatsen 
hamnar högt på topplistorna, och hur fungerar det egentligen då personalen ska identifiera sig 
med företagets värderingar? Vad händer egentligen då personalens individuella värderingar 
hamnar i konflikt med företagets? Eller är sanningen den, att hela skaran av medarbetare 
endast består av hjärntvättade ja-sägare som helt åsidosätter sina egna uppfattningar av saker 
och ting, endast för att göra ett bra jobb? 
 
Med detta något kritiska förhållningssätt i sinnet ville vi undersöka dessa fenomen närmare, 
och dessutom skulle en sådan undersökning kunna ge oss möjligheten att dra värdefulla 
slutsatser och nyttig kunskap, inte bara för oss utan även för företaget som får en 
fingervisning av hur deras värderingsarbete egentligen uppfattas av de anställda, vilket i sin 
tur skulle kunna underlätta ett eventuellt utvecklingsarbete av filosofin. Dessutom skulle detta 
kunna vara intressant för andra företag som arbetar inom tjänstesektorn liknande det företag vi 
valt att göra studien på, då det idag finns många verksamheter som arbetar med att bygga en 
stark värderingsgrund (Hultman 2009:12).  
 

1.3 Tidigare forskning 

Under inledningsfasen av vår sökning efter tidigare forskning insåg vi att vårt valda ämne inte 
berörts nämnvärt och någon teoretisk mättnad absolut inte på långa vägar uppnåtts. Många 
studier är inriktade på hur värdefullt det egentligen är att använda sig av värderingar som 
styrmedel, men oerhört få har berört de anställdas uppfattning av denna styrfilosofi.  
 
I en fallstudie om företagskulturens påverkan på de anställda som gjordes av Alvesson (1993b 
i Alvesson 2001), konstaterades att för att skapa ett framgångsrecept för företaget var 
skapandet och reproduktionen av en företagskultur en viktig pusselbit. Med reproduktion 
menas att rekrytera den typen av människor som redan delar företagets värdegrund. Företaget 
slipper då ”styra” så mycket och gruppen är då homogen redan från början. För att underhålla 
denna gemensamma företagskultur institutionaliserades ett flertal händelser såsom segling, 
fjällvandring och liknande aktiviteter, med syfte att bibehålla och förstärka de sociala 
relationerna inom företaget (Alvesson 2001:94f). 
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I andra fall kan arbetet med värderingar bli en form av påtvingad styrfilosofi, där själva 
arbetet går ut på att framföra företagets värderingar, som ibland kan vara helt distanserade 
från de anställdas egna värderingar, endast för att skapa ett starkt varumärke. Kimpakorn och 
Tocquer (2009) konstaterade i en undersökning om femstjärniga hotell i Bangkok och dess 
skapande av varumärken, att medarbetarna ständigt måste vara beredda på att visa upp 
företagets värderingar vid kontakt med kunder och potentiella hotellgäster. Dessa värderingar 
är påtvingade av ledningen och eftersom de anställda är nyckeln i ett varumärkesskapande 
krävs det någon form av belöning för att arbetet ska vara motiverat att utföra. De har genom 
undersökningen tagit fram en rad viktiga faktorer som hjälper företaget att motivera och 
engagera medarbetare i varumärkesuppbyggnaden. Bland faktorer som god kommunikation, 
ett bra feedback-system var en av faktorerna till ett framgångsrikt samarbete mellan anställda 
och ledning, att redan vid anställningsintervjun, precis som Alvesson beskrev begreppet 
reproduktion, se till att anställa personer som är serviceinriktade och informera och utbilda 
dem så att de är väl medvetna om företagets värderingar (Kimpakorn & Tocquer 2009). 
Visserligen finns det stor risk att de kulturella skillnaderna mellan thailändska 
hotellmedarbetare och de anställda på företaget i vår fallstudie kan skilja sig ganska kraftigt, 
men då vi ändå kan se ganska stora likheter i hur värderingsarbetet där sköts kontra här, 
känner vi ändå att en intressant synvinkel belyses och därför värd att nämna.  
 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur värderingar kan användas som 
styrmedel och dessutom klarlägga dess fördelar och nackdelar sett ur ett 
medarbetarperspektiv.  
 
 
Våra frågeställningar:  
 
Vilken funktion har värderingar på företag? 
 
Hur upplever anställda användandet av värderingar?  
 

1.5 Disposition 

Varje kapitel inleds med att beskriva hur upplägget ser ut inom det aktuella kapitlet. Det 
första kapitlet syftar till att gå igenom teorier och begreppsdefinitioner som vi anser är 
relevanta för vårt valda ämne. Vidare följer en grundlig genomgång av hur vi gått tillväga i 
undersökningen, alltså presentation av metod. I det efterföljande kapitlet behandlas vårt 
insamlade material genom att vi presenterar och analyserar resultatet. Slutligen redogör vi för 
vilka slutsatser vi dragit, och diskuterar dessa tillsammans med själva skrivandeprocessen. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM        
 
Den teoretiska referensramen inleds med en genomgång av de organisatoriska fenomenen 

kultur, värderingar och värderingsstyrning. Vidare diskuteras begrepp och teorier som är 

viktiga inom det område som vi valt att kalla medbestämmande, som i sin tur är en central del 

inom värderingsstyrning. Slutligen reder vi ut begreppet Employer branding som bland annat 

handlar om identitetsskapande inom företaget, och dessutom klargör vi vad detta 

identitetsskapande kan leda till.   

 

2.1 Organisatoriska fenomen 

Redan 1990 skrev Olve och Ekström (1990) om hur decentralisering och rätt att fatta beslut 
längre ut i organisationen var på frammarsch som populära verktyg inom organisationsteorin. 
De nämner några viktiga byggstenar som är centrala i skapandet av en lyckad 
decentralisering, där kultur är en av dem (Olve & Ekström 1990:7ff). De menar att kulturen 
avsiktligt kan användas som ett verktyg för att skapa en speciell ”anda” som ska genomsyra 
hela organisationen och arbetsklimatet. De understryker också hur viktigt det är att skapa och 
anpassa en kultur så att den dels passar in i organisationen, dels är riktad åt en strategiskt 
lämplig riktning (Olve & Ekström 1990:10f). Eftersom värderingar är en viktig del av själva 
organisationskulturen, väljer vi att resonera mer kring själva fenomenet kultur.      
 

2.1.1 Kultur 

Den holländske kulturforskaren Hofstede (1991) menar att varje människa innehar ett 
tankesätt, känslor och handlingsmönster som skapats genom livet. Främst i barndomen formas 
dessa bitar och utgör så småningom en stor del av individens psyke. För att forma om detta 
psyke krävs att individen genomgår något som han kallar ”mentala program”. Med detta 
menas att människan programmeras om på ett visst sätt, beroende av kontexten, som 
exempelvis kan vara den sociala miljön på en arbetsplats. Hofstede använder begreppet 
”kultur” som benämning på en typ av mentalt program, och menar att en viktig del i begreppet 
kultur handlar om hur kulturen kan ses som ett mentalt program eller mjukvara, som han 
menar är ett fenomen som delas av en grupp individer som lever i en miljö där kulturen är 
rotad (Hofstede 1991:12ff). 
 
Kulturen är alltså, precis som beskrivits ovan, inget individen ärver, utan något som är skapat 
i den sociala miljön. Hofstede (1991) skildrar detta resonemang genom en modell som visar 
tre olika nivåer av mänsklig mental programmering. 
 

                      
Figur 1: Tre nivåer av mänsklig programmering (Hofstede 1991:15) 
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Den lägsta nivån; ”människonaturen” är vad alla individer, oavsett förhållanden har 
gemensamt. Den innefattar den universella nivån av individens mentala mjukvara, och har 
ärvts via generna. Alla har en sådan, och den bestämmer individens grundläggande 
psykologiska funktioner såsom bland annat rädsla, ilska, njutning och behovet av sociala 
relationer. Den översta nivån i figuren symboliseras av individens personlighet. Denna består 
av en unik konstellation innehållande individens medärvda egenskaper, kombinerat med de 
upplevelser individen erfarit och de egenskaper som skapats av kulturen. Den sista nivån i 
figuren, placerad i mitten, och den som kan relateras till just värderingsstyrning på företag, 
handlar om hur kulturen påverkar en grupps föreställningar, känslor och handlingsmönster. 
Dessa är inlärda och grundar sig i normer och föreställningar som råder inom den specifika 
miljön individen vistas i (Hofstede 1991:13ff). 
 

2.1.2 Företagskultur 

Kultur är inte bara individuellt förankrat, utan kan även ses som ett organisatoriskt fenomen. 
Inom en verksamhet finns det ofta en kultur som innehåller delar såsom etik och moral, 
riktning och vision, personalstyrka och bransch. Dessa delar är enligt Hultman (2009) enskilt 
viktiga för företaget, och delarna svetsas samman med hjälp av värderingar. Kulturen blir då 
ett levande svar på varför medarbetare vill vara där eller inte. Många verksamheter menar att 
det är avgörande för företagets långsiktiga lönsamhet, huruvida de lyckats skapa en 
konkurrenskraftig företagskultur (Hultman 2009:30).  
 
Att skapa en företagskultur som fungerar i praktiken är både tidskrävande och svårt, och 
kräver en förståelse för kulturens innebörd och hängivet arbete. Enligt Hultman är ett vanligt 
misstag som ledare ofta gör är att påtvinga kulturen på medarbetarna, vilket kan leda till en 
stor klyfta mellan kulturen som finns på papper och hur den fungerar i verkligheten. Istället 
bör ledaren enligt Hultman föregå med gott exempel och skapa en miljö med utrymme för 
diskussion och ifrågasättande, eftersom en kultur som alla kan välja huruvida de vill vara en 
del av, då formas. Värderingarna blir då den ingrediens i en organisation som pekar på vad 
som i är normativt och sunt förnuft i just det företaget (Hultman 2009:30). 
 

2.1.3 Värderingar 

Den definition av begreppet värderingar vi valt att använda oss av i vår undersökning, 
överensstämmer till stor del med hur Hultman (2009) beskriver begreppet: ”Värderingar ger 
mig svar på vad som för mig är rätt respektive fel i ett specifikt sammanhang.” Samtidigt 
skiljer hon på omedvetna värderingar, som grundläggs fram till tonåren under inflytande av 
den närmaste omgivningen, och medvetna värderingar, som skapas genom den kunskap vi 
väljer att ta till oss från tonåren och resten av livet. I ett företagssammanhang beskrivs 
värderingarna ofta genom en värdegrund, och det är den som formar en verksamhets normer 
och handlingar. Den bör enligt Hultman bestå av värdeord och spelregler (Hultman 
2009:119f).   
 
För att vidareutveckla resonemanget kring just värderingar har vi valt att titta närmare på 
Hofstedes diskussion om kultur där han tagit fram ytterligare en modell, som beskriver kultur 
på olika nivåer och belyser också värderingarnas centrala del. 
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Här skildrar han värderingar som de djupaste uttrycken när det gäller kulturmanifestationer, 
och symboler som de ytligaste. Med symboler menar han kortfattat de ord, gester eller bilder 
som har en speciell innebörd för de individer som delar kulturen. I lagret innanför; ”hjältar”, 
finns de individer som innehar de egenskaper som aktas högt inom kulturen. De ska framstå 
som förebilder för idealet. Vidare i figuren finns ”ritualer”. Med ritualer menar han de 
aktiviteter som socialt sett är viktiga inom en kultur. Det kan te sig i form av hur individer 
hälsar på varandra eller till exempel hur vissa ritualiserade händelser förväntas gå till inom en 
kultur. Alla dessa tre lager har gemensamt samlats under benämningen ”sedvänjor”, eftersom 
de alla är synliga utåt, trots att den kulturella innebörden hos dem är osynlig. I den innersta, 
och i vårt sammanhang mest relevanta delen av diagrammet, återfinns ”värderingar”. Här 
grundas kulturens kärna. Enligt Hofstede menar utvecklingspsykologer att de flesta tioåringar 
har ett grundläggande värderingssystem som ju äldre individen blir, försvårar en process för 
värderingsförändring. Värderingssystemet kan endast blottas och förstås av andra genom hur 
människan agerar i olika situationer. I en grupp, exempelvis en organisation, är det normerna 
som bestämmer vilka ”standardvärderingar” som gäller, det vill säga majoritetens 
gemensamma normbildning (Hofstede 1991:17ff).    
 

2.1.4 Värderingsstyrning 

Värderingsstyrning kan genom ett synsätt ses som besläktat med decentralisering. Genom att 
flytta ut beslutsrätten i organisationen är det svårare för ledningen att behålla den tydligt 
hierarkiska kontrollen över företaget. Därför kan värderingsstyrning användas som redskap 
för att återfå en del av kontrollen. Genom att ledningen skapar en stark företagskultur och 
därmed också bestämmer en tydlig värdegrund, blir de anställda vägledda av värderingarna 
och får då en individuell beslutsrätt stället för att ledningen är involverad i beslutsfattande på 
alla nivåer, som ju kan vara fallet i en tydligt hierarkisk organisation (Olve & Ekström 
1990:14ff).  
 
Det som framgår med denna skildring av fenomenet värderingsstyrning, är att det faktiskt är 
precis vad det låter. Värderingarna är bara ett effektivt verktyg för att styra personalen på ett 
annat, smidigare sätt. Istället för att låta alla beslut vandra hela vägen upp genom den 
hierarkiskt uppbyggda organisationen, effektiviseras beslutsfattandet genom att implementera 

Figur 2: Lökdiagrammet (Hofstede 1991:17) 
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en stark företagskultur och värderingar. Därför blir värderingsstyrning en typ av 
decentralisering, där ledningen behåller en viss typ av kontroll.   
 
I vårt fall är det företaget som har bestämda normer och värderingar som ska vara gällande för 
gruppen, som i vårt fall består av de anställda. Moscovici (2001 i Christensen 2004) 
utformade, starkt inspirerad av Emile Durkheims idéer om sociala fenomen, en teori om 
sociala representationer. Moscovici menar att sociala representationer är skapade ur sociala 
sammanhang med avsikt att organisera en grupp så att gruppen lättare kan skapa ett särskilt 
handlingsmönster som passar i den sociala verkligheten gruppen är en del av. Det finns två 
olika processer som de sociala representationerna är beroende av; objektifiering och 
förankring. Med hjälp av dessa två begrepp görs något främmande till något begripligt och 
hanterbart. Den sociala representationsteorin pekar på att en grupp som består av individer 
som delar utmärkande sociala representationer, vilket kan vara överensstämmelse av 
värderingar, blir homogen (Christensen 2004:177f). Detta liknar Hofstedes resonemang om 
värderingar som vi tog upp tidigare, med värderingar som en stark kärna som kan binda 
samman en grupp och dess normer. 
 
Ind (2004) menar att man i dagens stora företag har en tendens att ta in entusiastiska och 
engagerade människor som ibland kan förvandlas till motvilliga, envisa och omotiverade 
medarbetare. Det är därför det är så viktigt att engagera personalen i företagets värderingar 
och visioner. Ind pekar också på vikten av hur företag bör uppmuntra sin personal i att 
fokusera på det intellektuella kapitalet, faktum är att organisationer bygger sina värderingar 
utifrån det intellektuella kapitalet, som består av humankapital, strukturkapital samt 
relationellt kapital. Han talar också om att denna syn på verksamheten inte handlar om att 
styra utan att coacha. Ind menar, till skillnad från Olve och Ekströms resonemang om 
värderingar som kontrollmetod, att värderingsstyrning inte handlar om att kontrollera utan att 
få personalen att känna sig delaktiga, samt att inte lära ut utan snarare föra en dialog (Ind 
2004: 49). 
 

2.2 Delaktighet och intellektuellt kapital 

Vi har nämnt hur värderingar kan ses både som en kontrollmetod och som något som gagnar 
personalens egna intressen, såsom delaktighet och engagemang. Ind menar att när människor 
är engagerade i företagets syfte och mål så utvecklar de nya sätt att jobba på, delar med sig av 
information och hjälper till att bygga upp varumärket. Detta är väldigt effektivt för 
organisationer och gör det mycket lättare att anpassa sig vid utomstående förändringar som 
kan uppstå (Ind 2004:50ff).  
 
Ind trycker också på vikten av det intellektuella kapitalets effektivitet gentemot kunder och 
försäljning i det stora hela. Kunder kan endast bygga en relation till ett företag genom 
personalens handlande och beteende. Kunder vill känna sig förstådda, vill att deras 
förväntningar och krav blir bemötta och att de blir behandlade som individer. Detta är mer 
eller mindre omöjligt med ett strikt systembaserat bemötande som definierar beteenden. Det 
är snarare genom att de anställda kan identifiera sig med organisationen och har en förståelse 
för deras personliga implikation, eller mening för företagets värderingar och visioner. Detta 
tillåter de anställda att jobba utifrån företagets värderingar och mot kundens behov (Ind 
2004:50ff). 
 
Som bevis för hur effektivt det är med motiverad personal i kombination med intellektuellt 
kapital har ISR publicerat en global studie som visar att mellan åren 1999 och 2001 har de 
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organisationer med motiverad personal presterat mycket bättre än omotiverad personal i form 
av procentuell skillnad i vinst. Faktum är att organisationer med motiverad personal 
redovisade 5 % högre vinst än organisationerna med omotiverad personal. Det är däremot 
ingenting som säger att en byråkratisk organisation inte kan ha motiverad personal, men Ind 
menar ändå att detta visar att det intellektuella kapitalet är hjärtat av ett företags varumärke 
och stryker dessutom under vikten av att anställa rätt människor och sedan så effektivt som 
möjligt använda sig av deras talanger och egenskaper. Detta kan endast uppnås genom att dem 
anställda tillsammans känner ett gemensamt värde och syfte som genererar engagemang (Ind 
2004:52f). 
 

2.2.1 Empowerment 

Nyckeln till den här typen av organisation är idén om ”empowerment”. Detta begrepp innebär 
att man mer eller mindre ger inflytande och ”makt” till sina anställda. Ind (2004) ger en 
nyanserad bild av fenomenet empowerment och tar upp både fördelar och nackdelar. De 
problem med empowerment som Ind belyser, är främst att cheferna ofta håller med om idén 
att ge mer makt till individer, men inser i längden att det i sin tur innebär att de själva förlorar 
inflytande. Till exempel, om en chef från början haft rätt att ensam utgöra strategier för 
företaget och sedan går med på att de anställda också får inflytande och medbestämmanderätt, 
leder det oundvikligt till att chefen förlorar makt. Ind beskriver också hur Foucault, som 
forskar inom just makt och relationer, diskuterar att makt dominerar personliga och 
arbetsrelationer och att gynnandet av makt i en grupp alltid är på bekostnad av någon annan. 
Det är därför viktigt att chefer förstår att empowerment reducerar personlig makt för att gynna 
det bästa för gruppen och organisationen som ett kollektiv. Fler problem som tas upp om 
empowerment är att det kan vara väldigt patriarkiskt. Chefer förstår värdet av empowerment 
och vill inte dela med sig av det mer än vad de tycker är tillräckligt. Detta leder till att de går 
igenom processen av empowerment utan att egentligen vilja dela med sig av makten. 
Eftersom det idag är viktigt i många företag att komma med beslut så snabbt som möjligt, 
finns en känsla av att det snabbaste sättet är att låta cheferna fatta besluten och de anställda 
utföra dem. Detta kan vara smidigt i mindre organisationer men i större företag är cheferna 
oftast så långt ifrån händelsernas centrum att det kan vara svårt för dem att identifiera problem 
eller tillfällen. Det är med andra ord mycket mer troligt att en anställd på golvet som ständigt 
är i kontakt med kunderna kan se pågående trender än chefen som förlitar sig på feedback från 
andra och egen research. Om de anställda är ”empowered” på rätt sätt blir resultatet att de 
delar med sig av sina erfarenheter och sprider kunskapen vidare i organisationen. En slutlig 
argumentation som Ind tar upp i form av nackdelar med att använda sig av empowerment, är 
att det genom en decentralisering ges alla så mycket frihet att också allt ansvar tas bort från de 
anställda vilket kan leda till att anarkin finns runt hörnet. Det är viktigt att personalen känner 
för företagets värderingar för att undvika problem som ansvarsfrågor och liknande (Ind 
2004:55f). 
 
Fördelarna med empowerment är enligt Ind många. Fler och fler företag uppmuntrar sin 
personal att identifiera sig med varumärket vilket gör det lättare för de anställda att se 
fördelarna vid förändringar samt lättare känna motivation att utvecklas och prestera inom 
företaget (Ind 2004:57). Viktigt att understryka är dock att organisationer är komplexa 
företeelser och att det i vissa organisationer passar bättre med en hierarkisk 
organisationsstruktur, där personalen kan prestera bra trots andra tillvägagångssätt.  
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2.2.2 Empowerment hos två svenska företag  

För att få en bild av hur värderingar kan användas som verktyg har vi valt att lyfta fram två 
exempel på svenska företag som på många sätt påminner om hur företaget i vår studie 
använder sig av värderingar. Det företag som Ind inledningsvis beskriver, är det svenska 
klädföretaget H&M. Enligt Ind ligger detta företags varumärkes kraft i ideologin. De flesta 
företag har definierade visioner och värderingar men det är långt ifrån alla som följer och 
lever upp till deras idéer. För H&M betyder företagets värderingar något, inte bara för 
ledningen utan också för de som jobbar på golvet. Värderingarna ska här genomsyra hela 
organisationen. Deras värderingsgrund lutar sig på bland annat sunt förnuft, initiativförmåga, 
tron på individen, uppmärksamhet, lagarbete och ständig innovation. Värderingarna kommer 
tydligt från de tidigare principerna som fastslogs i början av företagets framfart. De har inte 
utvecklats av någon utomstående konsultation eller av någon marknadsavdelning utan har sina 
rötter i ett svenskt arv som trycker på intern konsultation, att lösa problem tillsammans i team 
och tron på individernas kvalitéer. H&M:s huvudkvarter i Stockholm är enkelt med väldigt 
lite hierarki, och cheferna använder sig inte av sina positioner på deras affärskort. Ind 
beskriver en del av H&M:s personalarbete som en process där alla nyanställda genomgår ett 
tre veckor långt introduktionsprogram, men där det inte finns några strikta regler över hur de 
anställda ska bete sig. De följer sin värderingsgrund och inte några manualer. De har en 
genuin tro på empowerment och menar att personalens sunda förnuft, starkt kopplade till 
värderingarna, är nyckeln till att kunna lösa problem när de uppstår (Ind 2004:63f). 
 
Genom att arbeta med värderingar är målet att anställa, behålla personal och se till att de är på 
rätt ställe. Samtidigt är det viktigt att utvinna individernas egenskaper på ett så effektivt sätt 
som möjligt. Ett annat exempel på ett företag som lockar till sig motiverade medarbetare är 
Ishotellet i Jukkasjärvi. Affärsiden bakom varumärket är både spännande och konstigt. Detta 
har lett till att de anställda söker sig till hotellet av samma anledning som besökarna, de är så 
upphetsade och fascinerade av idén i sig, att det lockar många engagerade människor att söka 
sig till Jukkasjärvi. De anställda får utbildning i den unika miljön och blir ständigt påminda 
om att varje gäst är en individ och ska behandlas därefter. Även här är empowerment en 
central del i organisationen och de trycker hårt på vikten av att ledningen lyssnar och anpassar 
sig efter besökarnas individuella behov, men framförallt också mot personalens behov. En 
annan viktig del är att både de anställda och besökarna har en möjlighet att komma med 
feedback och själva tycka till om hotellet. Detta leder till att känner personalen sig delaktiga, 
engagerade och får dessutom en känsla av spänning över att ha inflytande och kunna ändra på 
intryckets utseende av hotellet. Faktumet att varumärket är så speciellt och utstickande får de 
anställda att arbeta och göra mer för företaget än vanligt (Ind 2004;69f). 
 

2.2.3 Mcgregors X och Y- teori 

Ledarens syn på de anställda spelar en huvudsaklig roll i hur ledarskapet ter sig. Mcgregor 
(1960 i Bolman & Deal 2008) går in djupare på det här med sin X och Y- teori. Enligt 
Mcgregor ser merparten av alla chefer på sina anställda utifrån teori X, det vill säga 
förutsättande att de anställda är lata, passiva och inte har några ambitioner. De vill inte ta 
något ansvar utan motsätter sig omställningar och föredrar att bli ledda. De flesta traditionellt 
hierarkiska ledarstilar bygger enligt Mcgregor, på antingen hårda eller mjuka versioner av 
teori X. Den mjuka versionen innebär att man försöker uppfylla allas behov och undvika 
konflikter medan den hårda versionen innefattar tvång, hård kontroll, hot och bestraffning. 
Nackdelen med den här typen av ledarskap är att den i längden leder till låg produktivitet, 
motsättningar, militanta fackföreningar och sabotage i det tysta. Det kan också leda till ett 
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ytligt lugn som egentligen rymmer underströmmar av apati och likgiltighet. Huvudpoängen 
med teori X var enligt Mcgregor att både den mjuka och den hårda versionen av teori X är 
självuppfyllande. Om det utgås från synen på människan som lat och i behov av fast ledning 
som behandlar dem därefter är det väldigt troligt att de beter sig därefter. Den äldre 
generationens chefer som hänvisar till sina många år av erfarenhet och menar att ledarskap 
enligt teori X är det enda effektiva sätt att få någonting gjort inom organisationen eftersom 
arbetare ”aldrig är nöjda” och ”helt enkelt inte bryr sig” (Mcgregor 1960 i Bolman & Deal 
2008:155). 
 
Mcgregor förespråkar en annan syn på det hela som han kallar för teori Y där Maslows (1954 
i Bolman & Deal 2008) behovspyramid utgjorde grunden. Maslows behovspyramid innefattar 
5 punkter som enligt honom själv täcker människans viktigaste behov. Det första steget 
beskriver de ”fysiologiska behoven”, såsom behovet av föda, vatten, syre, fysisk hälsa och 
välbefinnande. Det andra steget tar upp ”säkerhet” vilket innebär behov av att vara förskonad 
från faror, angrepp och hot. Den tredje nivån i pyramiden kallar han för ”tillhörighet och 
kärlek”, vilket innefattar behoven av positiva och kärleksfulla relationer med andra 
människor. Det fjärde steget; ”uppskattning och självkänsla” står för behoven av att känna sig 
uppskattad och värdefull. Det femte och sista steget, som han valt att benämna 
”självförverkligande” tar upp behovet av att utveckla och förverkliga sin inneboende potential 
(Maslow 1954 i Bolman & Deal 2008:154). 
 
Teori Y har som grundläggande antagande att: 
 

Ledningens viktigaste uppgift är att ordna de organisatoriska betingelserna 
på ett sådant sätt att människor kan uppfylla sina egna behov på bästa sätt 
genom att rikta sina ansträngningar på de belöningar som organisationen ger.  

(Bolman & Deal 2008:156).  
 
Med andra ord är det av stor vikt att ge företagets anställda tillfredsställelse genom sitt arbete, 
annars finns inget annat val än att förlita sig på teori X. Teori Y går på många sätt hand i hand 
med empowerment och värderingar, då det i grund och botten handlar om att förlita sig på 
sina medarbetare och ge dem möjligheterna att utvecklas genom ansvar och ett 
tillfredsställande arbete. Chefernas mål i teori Y är alltså att lyckas anpassa organisationers 
mål efter de anställdas intresse, genom att göra det kan de förlita sig på den 
självstyrningsprincip som teori Y innebär (Bolman & Deal 2008:156). 
Självstyrningsprincipen och empowerment går alltså att koppla ihop på ett tydligt sätt, då det i 
båda fall handlar om att ge medarbetarna ett ansvar och möjligheten att påverka sin 
arbetssituation. 
 
Det finns dock en viss problematik i dagens företag när det kommer till möjligheterna att följa 
teori Y. Heil, Bennis och Stephens (2000) beskriver Mcgregors syn på hur de flesta 
organisationer och dess ledningar beskriver att deras policys och val har sin grund i teori Y. 
Tittar man noggrannare på hur de flesta jobbar och hur deras företagspolicys fungerar i 
praktiken, kan man tydligt se att deras sätt att styra faktiskt har mer gemensamt med teori X. 
Frågan Mcgregor ställer sig är varför det är så svårt för företag att införa en mer 
systembaserad öppen typ av styrning, där de anställda har mycket mer att säga till om och där 
företaget söker en stark relation till sin personal. Mycket har att göra med hur man ser på sina 
anställda. Mcgregor nämner att många chefer talar om sin personal som ”My people”, de 
menar naturligtvis inte att de ordagrant äger sina anställda men man kan dra en slutsats i att de 
som ser på sina medarbetare som ”sina” tenderar att se dem som sin egendom och något de 
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kan kontrollera. Detta skiljer sig mot chefer som talar om att de istället är en del av ett team, 
eftersom dessa chefer tenderar att värdera en mer human kultur på arbetsplatsen (Heil, Bennis 
& Stephens 2000:27f). 
 
 
2.3 Identitetsskapande inom organisationen 

”Vår identitet byggs upp genom arbetet”. Det menar Löwstedt (1995) i ett resonemang om 
identitetsskapande inom organisatoriska strukturer. Löwstedt anser att arbetet är en viktig del 
av vår kultur och individens vardagliga liv påverkas av arbetet. Förr i tiden skapades 
identiteter efter vilken gård eller släkt individen var ifrån, till skillnad från nu när personer 
ofta blir identifierade med deras sysselsättning (Löwstedt 1995:116ff). Ind (2004) menar att 
identitetsskapande inom företag är något anställda ofta önskar. Samtidigt menar han att det 
finns stora svårigheter med att tvinga sina anställda att identifiera sig med företaget, och att 
det allt som oftast krävs att det kommer naturligt, till exempel genom att företaget står för 
något som är utmärkande (Ind 2004: 202f). 
 
2.3.1 Employer branding 

Hela idén med Employer branding är att företaget, genom att få de anställda att identifiera sig 
med företaget, stärker varumärket och skapar konkurrensfördelar. Värderingarna och 
varumärket har ett starkt samband, eftersom god kännedom om värderingarna är första steget i 
processen att skapa ett tydligt och starkt varumärke. Om verksamheten har berättelser skapade 
av en stabil värdegrund, blir resultatet att varumärket både blir exklusivt och kopplat till en 
kontext. Varumärket sticker då ut från mängden på en numer så pass konkurrenskraftig 
arbetsmarknad (Hultman 2009:12f). 
 
Ind (2004) menar att den främsta styrkan Employer branding innehar, är att det ger anställda 
frihet att använda sitt sunda förnuft i en situation, fast det hela tiden är under ledning av 
företagets värderingar (Ind 2004:19). Samtidigt är det av stor vikt att de anställdas värderingar 
till stor del stämmer överens med företagets, eftersom möjligheterna att individen 
självförverkligar sig själv då ökar. I början av en anställning måste bestämmas huruvida 
personen är rätt för företaget, och att företaget är rätt för personen (Ind 2004:42f).    
 

2.3.2 Värderingskonflikt 

En organisation som använder sig av värderingar som styrmedel försöker alltid se till att 
personalen som anställs håller med och delar företagets visioner och grundvärderingar. Detta 
är mer eller mindre avgörande för att arbetstagaren ska trivas och känna sig motiverad på 
arbetsplatsen. Hultman (2009) menar att en trolig anledning till att människor är slöa, lata, 
loja och likgiltighet i en arbetssituation, är att deras värderingar är i obalans med 
sammanhanget de befinner sig i. När de däremot blir medvetna om sina egna värderingar och 
jämför dessa med företagets värdegrund, får de möjlighet att välja huruvida de vill vara en del 
av den (Hultman 2009:26f).  
 
Däremot finns det alltid en risk att företagets värderingar anpassar sig till omvärldens krav 
och trender och därför förändras med tiden, vilket kan leda till att värderingarna mer och mer 
går i motsatt riktning mot vad de anställda faktiskt har som egna värderingar. Nilsson och 
Andersson (2003) menar att då en konflikt uppstår inom företaget, är det ledningens uppgift 
att bestämma vilket synsätt som ska gälla, samtidigt som de anställda måste acceptera 
resultatet. Därför har ledningen ett stort ansvar för den värdegrund som ska gälla eftersom det 
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är den som ska ge vägledning i svårare frågor, och genomsyra organisationen (Nilsson & 
Andersson 2003:156). 
 
Det kan också vara så att en anställd låtsas hålla med om företagets värderingar i hopp om att 
ändå få en anställning. Hochschild (1983 i Dahlgren & Starrin 2004) beskriver en liknande 
företeelse inom emotionellt arbete. En utav Hochschilds byggstenar tar upp just emotionellt 
arbete. Emotionellt arbete är någon som kan uppstå då en medarbetare inte håller med om 
företagets värderingar eller känner sig delaktig i företagets utveckling, emotioner som visas 
utåt blir då ett arbete i sig snarare än att det kommer naturligt. Hon skiljer på ytligt och djupt 
emotionellt agerande. Med det ytligt emotionella agerandet menar hon att individen låtsas 
känna något som denne inte känner. Han eller hon visar till exempel upp ett leende och ger 
intrycket av att vara glad fastän personen i fråga egentligen inte är glad överhuvudtaget. Det 
djupa emotionella arbetet handlar om att individen övertalar sig själv att någonting faktiskt 
kommer bli roligt för att tillåta själv att få de känslorna gentemot situationen. Detta är alltså 
ett resultat av upparbetade känslor som individen själv skapat (Hochschild 1983 i Dahlgren & 
Starrin 2004:46f). 
 
För Hochschild är varken ytligt eller djupt emotionellt agerande uttryck för riktiga och 
spontana känslor. Det ligger en viss problematik i att ständigt agera utifrån falskt 
uppbyggande känslor. Det är mycket svårt att i längden upprätthålla en separation mellan vad 
individen känner och vad denne visar upp. Det är i detta sammanhang begreppet emotionell 
dissonans etableras. Emotionell dissonans handlar just om problematiken att skilja på vad 
individen känner och vad individen visar upp (Hochschild 1983 i Dahlgren & Starrin 
2004:48). 
 
Det talas om tre förhållningssätt i samband med det emotionella arbetet, där var och en har 
sina speciella risker. I den första identifierar sig individen allt för helhjärtat i sitt arbete, hon 
får då svårt att skapa lämpliga avpersonaliserade strategier och av den anledningen riskerar att 
drabbas av allvarlig negativ stress och utbrändhet. I den andra ser den enskilde till att göra en 
klar separation mellan sig själv, sin identitet och jobbet. Hon löper då mindre risk att drabbas 
av utbrändhet och/eller stress, men det kan leda till att hon istället anklagar sig själv för att 
göra denna åtskillnad och ser sig själv som enbart en aktör på arbetsplatsen som inte tar sitt 
jobb på allvar, snarare än att känna sig delaktig på arbetsplatsen och i sitt arbete. Det tredje 
och sista förhållningssättet visar att individen är för lite involverad i jobbet och väldigt 
mycket mentalt frånvarande. Då finns risken att den anställda blir cynisk mot de människor 
hon förväntas hjälpa då hon känner sig främmande för sig själv. Det första förhållningssättet 
är potentiellt det skadligaste av dem tre, men i alla tre fallen finns ett påtagligt dilemma som 
tar upp problematiken i hur man på bästa sätt ska förhålla sig till sitt arbete för att arbetet skall 
kunna ge utrymme för ett visst flyt. Enligt Hochschild reduceras dessa problem på bästa sätt 
genom att arbetarna får större kontroll över sina arbetsförhållanden. Detta kan tydligt kopplas 
till begreppet empowerment, som ju handlar om att ge mer ansvar åt medarbetarna. 
Problemen blir mer påtagliga och allvarliga ju mindre kontroll den enskilda har över 
arbetssituationen. Hochschild beskriver det:  
 

Ju mindre möjligheter att påverka jobbet den enskilde har, desto större 
risk är det att ett av följande två saker inträffar. Endera kommer hon 
att överanstränga sig själv och därmed bli utbränd, eller så kommer 
hon att mentalt avlägsna sig från jobbet och av det skälet må dåligt. 
(Hochschild 1983 i Dahlgren & Starrin 2004:51f). 
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Enligt Hochschild kan alltså bristen på medbestämmanderätt, alltså empowerment, påverka 
individen negativt på flera olika sätt. Antingen visas detta genom att personen mår dåligt 
utanför arbetet, eller så yttrar det sig genom att de presterar sämre på arbetsplatsen. 
 

2.4 Sammanfattande kommentarer kring teoriavsnittet 

Vi har nu sammanställt tre delar som vi anser är nödvändiga för att ge en teoretisk bas för vår 
undersökning. Vi inledde med att ganska ytligt gå igenom några organisatoriska fenomen som 
vi menar är relevanta för vår undersökning. Vi beskrev olika nivåer av mänsklig 
programmering, där Hofstede (1991) konstaterade att kultur är något som är socialt 
konstruerat. Vidare smalnade vi av vår del om organisatoriska fenomen genom att inrikta oss 
mer på företagskultur, där vi genom Hultman (2009) beskrev dels vad företagskultur innebär, 
dels också vilka svårigheter som finns med att skapa en företagskultur som fungerar i 
praktiken. Detta ledde oss in på det som är de mest relevanta sektionerna för vår uppsats, 
nämligen de som behandlade värderingar och värderingsstyrning. Inledningsvis gav vi en 
definition på begreppet värderingar, och visade även hur Hofstede (1991) menar att 
värderingar har en central del i en kultur, att värderingarna är själva kärnan i en 
företagskultur. Vi fortsatte med att behandla fenomenet värderingsstyrning, där vi beskrev hur 
värderingsstyrning kan användas som en typ av kontrollmetod, istället för att låta 
beslutsfattandet vandra upp genom en hierarkisk organisation. Dessutom konstaterade vi 
genom Ind (2004) att värderingsstyrning inte alls handlar om att kontrollera, utan att få 
personalen att känna delaktighet. 
 
Vidare i vårt teoriavsnitt behandlade vi just delaktighet, där vi inledde med att genom Ind 
(2004) diskutera hur viktigt det är att se personalen som en resurs, alltså hur effektivt det kan 
vara att utnyttja företagets intellektuella kapital. Vi fortsatte att redogöra för begreppet 
”empowerment”, som innebär att ledningen ger mer makt och inflytande till sina anställda. 
Dessutom skildrade vi de fördelar och nackdelar Ind ser med att använda sig av 
empowerment. Vi fortsatte att i detta stycke exemplifiera och konkretisera empowerment och 
värderingsstyrning genom att beskriva hur de används hos två svenska företag. Slutligen i 
detta avsnitt beskrev vi Mcgregors (1960 i Bolman & Deal) tankar kring sin X- och Y-teori, 
där vi kunde konstatera ett samband mellan teori Y och empowerment. 
 
Sista avsnittet i vårt teoretiska ramverk diskuterade vi identitetsskapande inom organisationen 
och vilka följder det kan få för individen. Vi definierade och förklarade begreppet ”employer 
branding” och fortsatte in på ämnet värderingskonflikt, alltså vad som kan hända då 
individens värderingar skiljer sig från företagets. Här valde vi att lyfta fram Hochschilds 
(1983 i Dahlgren & Starrin) resonemang om hur individen kan förhålla sig till sitt arbete, och 
vilka följder det kan få.   
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3 METOD 
 
I detta avsnitt ges en utförlig bild av hur vi gått tillväga för att besvara våra frågeställningar. 

Vi har valt att dela in metodkapitlet i tre delar, som för enkelhetens skull är placerade i 

kronologisk ordning. Del ett innehåller uteslutande det som är gjort i planeringsstadiet, alltså 

det som skedde innan själva datainsamlingen var påbörjad. Vidare följer den del som visar 

på hur datainsamlingen är gjord och avslutningsvis skildrar del tre hur bearbetningen av all 

data gått till.       
 

3.1 Förberedelser 

När vi bestämt oss för vilket ämne vi skulle inrikta vår studie på, krävdes noga förberedelser 
för att dels ge oss nödvändig förståelse för ämnet, dels för att öka våra möjligheter att få fram 
så bra insamlad data som möjligt. Dessutom förstod vi vikten av att skapa en rimlig tidsplan 
för att använda tiden på rätt sätt, vilket resulterade i ett planeringsschema där vi styckat upp 
vårt arbete längs en tidslinje. Visserligen blev detta schema modifierat åtskilliga gånger under 
arbetets gång av olika omständigheter, men blev ändå något vi hade att luta oss mot. 
 

3.1.1 Litteraturbearbetning 

För att få god kunskap om vårt valda ämne och dessutom vidga våra vyer behövde vi fördjupa 
oss i böcker som behandlar denna typ av organisationsform i allmänhet och värderingar i 
synnerhet. Vår sökning efter litteratur var från början inriktad på att hitta teorier som var 
direkt kopplade till det vi planerade att undersöka, men då det var väldigt svårt att finna direkt 
applicerbara teorier, var vi tvungna att bredda vårt sökområde, och ha utgångspunkt i 
teoretiska resonemang som indirekt berörde vårt ämne. Vi valde att använda oss av 
universitetsbibliotekets sökmotorer för att hitta bra baslitteratur och tidigare forskning, där vi i 
baslitteraturen sedan kunde finna andra intressanta referenser och successivt smalna av vårt 
litteraturomfång. 
 
Med all litteratur samlad inleddes processen att läsa och sålla, för att välja ut de böcker och 
teoretiska resonemang som vi tyckte passade bäst in som grund för våra teoretiska 
utgångspunkter. Detta insåg vi snabbt skulle bli mer tidskrävande än vi räknat med från 
början, och ledde till en ganska stor förskjutning i vårt planeringsschema. I efterhand kan vi 
konstatera att denna förskjutning ledde till en viss snedbelastning i vår tidsplan, då vi de sista 
veckorna hade högre arbetsbelastning än den övriga tiden på planeringsschemat.  
 

3.1.2 Val av datainsamlingsmetod 

Då vi genom att gå igenom en stor del litteratur kring ämnet, fått en bild av fenomen kring 
denna typ av organisationsstyrning, var det dags att välja vilket metod vi skulle använda oss 
av för att ge oss störst möjlighet att få svar på våra frågeställningar. Eftersom vi nu hade mer 
förståelse kring ämnet än innan vi påbörjade arbetet, visste vi mer specifikt vad vi ville 
undersöka. Då vårt syfte inte pekar på att mäta något kvantitativt utan är inriktade på att 
analysera personalens personliga upplevelser stod det ganska snart klart att en 
enkätundersökning inte skulle ge oss de djupgående svar som vi ansåg oss behöva. Vi valde 
därför att inrikta oss på att välja ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av intervjuer eftersom 



15 

 

vi, med stöd av Denscombe (2000:161f), anser detta vara den mest lämpade metod för att få 
så djuplodade svar som möjligt. 
  

3.1.3 Val av studieobjekt och urval 

Då det egentligen var vår kontakt med företaget som ledde oss in på vårt valda ämne och att 
vi dessutom fick möjligheten att genomföra vår fallstudie där, behövde vi inte lägga någon 
energi på att leta efter möjliga studieobjekt. När vi dessutom fick god kontakt med en mycket 
engagerad kontaktperson, blev det heller inga problem att hitta respondenter. 
  
Till stor del valde vi ut vår urvalsgrupp genom ett bekvämlighetsurval. Vi bokade in 
intervjutider med de som råkade vara närvarande vid vårt besökstillfälle. Kombinerat med 
detta använde vi oss av ett subjektivt urval, där några av respondenterna valdes ut av vår 
kontaktperson, eftersom han tyckte sig ha bra koll på några anställda som kunde tänkas ge oss 
värdefull information i vårt valda ämne.  
 

3.1.4 Skapandet av intervjuguide 

Vårt första steg i utvecklandet av en lämplig intervjuguide gick ut på att få ner så många 
frågor som möjligt för att sedan ta bort de som kändes irrelevanta och onödiga. Precis som 
Bell (2006) understryker genom några viktiga huvudregler, försökte vi att skapa frågor som 
varken skulle vara ledande, innehålla outtalade förutsättningar eller vara värderande (Bell 
2006:159). Genast upptäckte vi svårigheten med att skapa en intervjuplan som var tillräckligt 
operationaliserad. Vår grundtanke var att försöka skapa en intervjuguide som skulle underlätta 
till att stämningen vid själva intervjusituationen mer skulle bli som ett öppet samtal. Detta 
eftersom vi ville få ett bra flöde i intervjun och dessutom få en behaglig och trygg stämning 
både för respondenten och för oss som intervjuare. Förutom detta kändes det som om vi 
lättare skulle kunna ställa följdfrågor i relation till det respondenten hade att säga. Vår målbild 
för intervjuguiden överensstämmer till stor del med vad Lantz (2007) kallar för ”riktat öppen 
intervju” (Lantz 2007:33).    
 
Den riktat öppna intervjun har egenskapen av att flera frågeområden belyser en vid fråga och 
intervjuaren följer upp inom områdena. Därför försökte vi skapa en intervjuguide som inte 
blev direkt förknippad med frågeställningarna, utan mer kunde bli som en introduktion in i 
respondenternas upplevelser som skulle kunna leda nyttig information. Därför valde vi att luta 
oss mycket på följdfrågor och därmed våra personliga färdigheter gällande intervjuteknik, 
eftersom det krävs ett vaket och snabbtänkt tillvägagångssätt för att kunna få till de 
följdfrågor som leder till att vi får den information vi är ute efter. Dessutom valde vi, precis 
som Lantz förespråkar, att stuva om i ordningsföljden så att frågornas ordning var anpassad 
efter intervjupersonen, och inte hela tiden eftersträvade att göra bearbetningen för oss så enkel 
som möjligt (Lantz 2007:58). 
 
Vår färdiga intervjuguide bestod efter flertalet omarbetningar slutligen av 16 frågor, där det 
medvetet inleds med några öppna frågor, dels för att få ett öppet intervjuklimat, dels för att 
eventuellt lyckas urskilja något intressant redan i ett tidigt skede som vi då kan följa upp utan 
att behöva rikta in oss med specifika frågor. Själva guiden blev förhållandevis kort, men med 
en tanke om att dessa frågor endast skulle hjälpa till att öppna upp ämnena och få igång 
resonemang hos respondenten som vi senare kunde följa upp med våra följdfrågor.  
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Många av frågorna innehåller begreppet ”värderingar”. Eftersom vår förförståelse av 
företagets värderingsarbete pekade på att begreppet utgjorde en så pass vital del i det, antog vi 
att företagets anställda var medvetna om definitionen. För att säkerställa detta faktum, valde 
vi att i vår första fråga om värderingar kontrollera för att se att deras definition överensstämde 
med vår. Det var av största vikt att respondenterna skulle uppfatta frågorna på samma sätt och 
vi valde därför att undvika operationalisering av ett begrepp som redan är djupt rotat i 
verksamheten och därför torde vara bekant för respondenterna. 
 
Upplägget i vår guide är inriktad på att frågorna skulle beröra något eller några av de tre 
ämnen vi tar upp i vårt teoretiska ramverk. Detta upplägg antog vi skulle skapa bäst 
förutsättningar för att få svar på våra frågeställningar. Dessutom är intervjuns utgångsramar 
medvetet ganska kort eftersom vi, precis som Lantz rekommenderar, inte ville att 
intervjutiden skulle påverka intervjuresultatet (Lantz 2007:54f). Då vi hade berättat för 
respondenterna innan om intervjuns längd, valde vi att skapa en kort intervjuguide för att inte 
behöva avbryta intervjun i förtid och därmed missa viktiga redogörelser. Detta medförde att vi 
var tvungna att vara väldigt aktiva som intervjuare, och följa respondenternas tänk och 
resonemang. För att förebereda oss på bästa sätt inför de skarpa intervjusituationerna, valde vi 
att testa intervjuguiden på varandra för att veta hur vi skulle göra för att styra intervjun åt rätt 
håll och därmed få det öppna diskussionsklimat vi eftersträvat. I samband med detta 
klargjordes att vi uppfattat intervjuguiden på samma sätt vilket också det var viktigt för att 
hålla intervjun inom ramen för ämnet. 
 
Vid intervjun med ledningsrepresentanten valde vi att utgå från vår ursprungliga intervjuguide 
med några små modifikationer. Denna intervjuguide blev något kortare än den ursprungliga 
guiden, eftersom den innehåller flera väldigt stora frågor, som skulle ge väldigt omfattande 
resonemang.  
 

3.2 Datainsamling 

Då vi ansåg att förberedelserna inför våra skarpa intervjusituationer var klara, införskaffade vi 
en diktafon som vi noggrant testade innan för att vara så förberedda som möjligt. Dessutom 
valde vi även att ta med en ytterligare inspelningsmodul för att vara förberedda på eventuellt 
teknikkrångel. Sammanlagt genomfördes sju intervjuer, där respondenterna var av blandade 
kön och åldrar. På företaget finns det många olika uppgifter och för att inte röja företagets 
identitet väljer vi att inte gå in på exakta arbetsuppgifter. En av de sju intervjuerna utfördes 
med en representant ur ledningen och resten av intervjuerna var med personal som hade 
någorlunda liknande arbetsuppgifter. Vid intervjusituationen med representanten för 
ledningen fick vi även ta del av de för oss mest relevanta delarna ur företagets 
personalhandbok, vilket skulle ge oss en bild av hur det är tänkt att företaget ska använda sig 
av värderingar.  
 

3.2.1 Intervjuandets etiska riktlinjer 

Målet med intervjusituationerna var, precis som vi skrev tidigare, att skapa en känsla av ett 
öppet samtal där respondenterna skulle känna sig bekväma och därmed öppna upp sig mer för 
oss som intervjuare. Detta betyder också att respondenterna kan få ett förtroende för oss, och 
därför öppnar sig mer än vad de själva tänkt från början. Därför är det enligt Gillham (2008), 
viktigt att inta ett professionellt förhållningssätt och följa de etiska riktlinjer och ansvar som 
följer med förtroendet. Gillham menar att ju mer erfaren man är som intervjuare, desto lättare 
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skapas en förtroendesituation, och med detta följer också ett ansvar för hur det inspelade 
materialet förvaras, bearbetas och används (Gillham 2008:29f). I vårt fall litade vi på vår 
förmåga att intervjua, eftersom vi var mer inriktade på att hålla ett samtal och diskutera än att 
faktiskt beta av frågor. 
 
För att minska risken för detta, valde vi att därför använda oss och arbeta efter de riktlinjer 
Gillham presenterar (Gillham 2008:29ff). Först och främst valde vi att gå in i projektet med 
helt öppna kort, och hela tiden vara öppna och tydliga med vår undersöknings syfte och våra 
avsikter som forskare. Detta, menar Gillham är den säkraste hållningen att inta ur ett etiskt 
perspektiv. Däremot kan detta påverka respondenterna genom att de på så vis är förberedda 
och har intagit en ståndpunkt redan innan intervjun inletts. Då finns det risk att spontaniteten 
till viss del försvinner hos dem och dessutom finns möjlighet att vi får ett planerat istället för 
ärligt svar.  
 
Vid själva intervjusituationerna var alltså flera av respondenterna redan innan intervjun lite 
informerade om vad vi gjorde där och vad som förväntades av dem. Vi valde ändå att med var 
och en gå igenom lite information om undersökningens syfte, vi försäkrade om både 
företagets och respondenternas anonymitet och förklarade vad som skulle hända med det 
inspelade materialet. I vår presentation av resultatet har vi använt fingerade namn på 
respondenterna, för att ingen av respondenterna ska kunna identifieras.  
 
Slutligen berättade vi några praktiska saker som hur lång tid intervjun beräknades ta och att de 
när som helst fick avbryta intervjun. Hela denna informationsprocess är vad Gillham kallar 
för informerat samtycke, och är viktig för att respondenterna ska veta vad de ger sig in på och 
för att undvika praktiska problem som att de upptäcker att de inte kan acceptera våra krav som 
forskare (Gillham 2008:31). När deras samtycke var bekräftat, startade vi inspelningen och 
inledde intervjun.  
 

3.2.2 Intervjusituationerna 

Vid intervjuerna var vi båda närvarande, varav en av oss alltid var den som ledde intervjun 
med hjälp av intervjuguiden. Dock var vi båda aktiva i samtalet och ställde följdfrågor då 
tillfälle gavs. Däremot var det viktigt att ta med i beaktning att det, precis som Patel & 
Davidson (2003) också poängterar, är viktigt att inte få respondenten att känna sig hämmad 
(Patel & Davidson 2003:78f). Att vara två som intervjuar kan påverka respondenten negativt, 
då intervjusituationen mer kan kännas som ett förhör än ett samtal. Däremot ansåg vi att 
fördelarna med att vi båda var närvarande vägde tyngre, då detta reducerade risken att missa 
viktiga följdfrågor.  
 
Intervjuernas längd varierade lite men de flesta hamnade på cirka 30 minuter. Intervjuerna 
ägde rum på företaget, i liknande kontorsrum och i ett fall en konferenslokal.  Intervjuerna 
hade sin grund i vår utformade intervjuguide, men precis som förväntat och planerat 
fungerade våra frågor oftast som vägledare in på intressanta spår där vi kunde följa upp med 
intressanta följdfrågor. Guiden blev mest som ett stöd som skulle hjälpa oss se till att ”beta 
av” alla frågeområden. Ofta tvingades vi vara flexibla och ändra ordningsföljden på frågorna 
eftersom respondenterna ibland gled in på spår som var förankrade i intervjuguidens senare 
frågor. Då lät vi respondenten tala fritt om fenomenet och flikade in följdfrågor då tillfälle 
gavs.  
 



18 

 

3.3 Bearbetning av data 

För att kunna analysera vår insamlade data behövde vi transkribera alla intervjuer, och vi 
valde att transkribera intervjuerna så fort som möjlig efter själva intervjusituationerna. Detta 
menar Gillham (2008) är bäst eftersom det underlättar tolkningen av vad som sägs på 
inspelningen och minnet friskas lättare upp. Efter att all transkribering var gjord, läste vi 
igenom materialet dels för att få en övergripande känsla över innehållet, dels redan nu försöka 
se vilka mönster som kunde skönjas, som en föreberedelse inför analyseringsprocessen. Även 
Gillham menar att detta är det smidigaste sättet att arbeta, eftersom vi då omedvetet börjar 
konstruera analysen redan innan själva analysarbetet påbörjats (Gillham 2008:168). 
 

3.3.1 Analysmetod 

Vi valde att använda oss av det Gillham kallar för kategorianalys, då vi vid genomgången av 
det transkriberade materialet sorterade upp och jämförde data inom olika funna kategorier 
(Gillham 2008:176f). De kategorier vi fann hade någon form av koppling till vår 
problemformulering och våra frågeställningar. Vi jämförde därefter vårt insamlade material 
med vår teoretiska referensram, för att se lite hur verkligheten hos vårt företag överensstämde 
med teorin. Att använda just kategorianalysen som analys var för oss ett naturligt val, 
eftersom vi efter intervjusituationerna diskuterade och jämförde de olika respondenternas 
redogörelser och nästan omedvetet kategoriserade inom dem.  
 

3.3.2 Kodning 

För att kunna kategorisera in vårt insamlade material följde vi de två steg som Gillham menar 
ingår i kodningsprocessen; nämligen att identifiera substantiella uttalanden och att bestämma 
sig för kategorier. Precis som Gillham förespråkar, valde vi att inte redigera i respondenternas 
ibland färgstarka språk, eftersom vi då skulle riskerat att förlora respondenternas känsla i 
svaren vilket skulle kunna leda till kvalitetsförlust (Gillham 2008:172). Dessutom valde vi att 
inte korrigera språket i deras berättelser eftersom det, precis som Patel och Davidson 
understryker, kan påverka oss att bygga in vår mening i den studerade företeelsen (Patel & 
Davidson 2003:104f). Därtill valde vi att ta med sådana citat från transkriberingarna som 
möjliggör för läsaren att göra sin egen analys, och inte helt förlita sig på vår analysförmåga. 
  
När vi gick igenom transkriptionerna och markerade de substantiella uttalandena, alltså de 
uttalanden som bidrar till substansen i vår empiriska undersökning, försökte vi att finna olika 
dimensioner i deras redogörelser som sen kunde sorteras ut i olika kategorier. Kategorier som 
efterhand blev mer och mer synliga. Vi stötte på svårigheten med att döpa kategorierna till 
tydliga och enkla men ändå omfattande rubriker. Efter att detta ändå var gjort, följde arbetet 
med att sortera ut vilka citat och redogörelser som av oss ansågs vara bäst beskrivande och 
därmed kunde stå på egna ben.  
 
Denna metod valde vi att använda eftersom vi ansåg att denna metod passade bäst då vi 
använt oss av en öppen men ändå riktad intervju. Under intervjuernas gång insåg vi att 
frågorna verkligen blev riktade fast med ett öppet förhållningssätt, vilket ledde till att vi fick 
utförliga resonemang och berättelser inom de områden vi inriktade oss på.  
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3.4 Giltighet och trovärdighet 

Precis som Patel och Davidson (2003) skriver om kvalitet i kvalitativa studier, genomsyrar 
strävan efter god validitet alla delar av forskningsprocessen (Patel & Davidson 2003:102f). 
Eftersom vi faktiskt svarat på våra frågeställningar utifrån vad respondenterna berättat för oss 
under intervjuerna, kan vi ändå anse oss ha undersökt det vi avsett att undersöka. Däremot kan 
trovärdigheten i det respondenterna svarat möjligen ifrågasättas, då de möjligen känt ett 
lojalitetsansvar gentemot företaget. Detta upplever vi dock inte som troligt, då samtliga 
respondenter gav ett autentiskt och ärligt intryck. Vid intervjusituationerna var vi också noga 
med att inte påverka respondenterna att svara åt ett visst håll, utan lät de diskutera och 
resonera kring fenomenet och hela tiden ge exempel, vilket vi också menar stärker 
trovärdigheten i deras redogörelser.  
 
Representativiteten hos urvalet i vår undersökning är god. Visserligen är det svårt att 
generalisera inom just kvalitativa undersökningar, men vi känner ändå att merparten av våra 
respondenter gav förhållandevis entydiga svar på våra frågor, vilket gör att vi ändå kan dra 
vissa slutsatser inom företaget, på en lokal nivå. Däremot är det inte möjligt att generalisera 
längre än så då detta är en fallstudie, där företaget är ett extremfall när det gäller att arbeta 
med och använda sig av värderingar. Viktigt att understryka är att företaget har en entydigt 
positiv inställning till att arbeta med värderingar, som till viss del kan ha påverkat 
tillförlitligheten i vår studie, eftersom respondenterna då kan ha gett oss oriktiga redogörelser 
och endast beskrivit de positiva aspekterna. Att också ta i beaktning är att några av våra 
respondenter valdes ut av vår kontaktperson. Detta kan ha inverkat på vår undersöknings 
tillförlitlighet, då det finns möjlighet att dessa respondenter valts ut endast för att påverka vårt 
resultat i en för företaget positiv riktning. Detta ser vi dock som mindre troligt, då vi i 
efterhand kan konstatera att dessa respondenter inte stack ut på något sätt i jämförelse med de 
resterande respondenterna. 
 
I vår analysmetod valde vi att använda oss av kategorier, som efterhand i analysprocessen 
blev mer och mer tydliga. Däremot finns det just därför risk att vi missat att ta med värdefull 
information i vårt resultatavsnitt, endast för att det inte finns någon passande kategori. Att vi 
helt enkelt varit för inriktade på våra kategorier. Detta är vi medvetna om, men känner ändå 
att vi plockat ut den mest relevanta informationen för att lyckas svara på våra frågeställningar.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
 
Resultatavsnittet kommer att inledas med en genomgång av de mest relevanta delarna från 

företagets personalhandbok, och dessutom skildra hur en representant från företagsledningen 

resonerar kring värderingar. Vidare följer en behandling av de kategorier vi lyckats 

identifiera från våra övriga respondenters intervjusvar. I resultatavsnittet kommer vår 

teoretiska förankring att vävas samman med resultatet med kopplingar till de teoretiska 

resonemang vi presenterade tidigare.  

 

4.1 Företagets personalhandbok 

För att få en bild av hur företaget i vår studie valt att använda värderingar har vi sammanfattat 
de viktigaste och mest relevanta bitarna från deras personalhandbok. Värderingarna beskrivs 
här som något som talar om hur företagets anställda ska uppföra sig och visar vilka 
egenskaper, hållningar och vilken attityd som ska känneteckna dem i allt de säger och gör. De 
trycker också på hur värderingarna är fundamentala definitioner genom de anställdas 
personlighet. Vid beslutsfattande är grundtanken att ett beslut som främjar någon av 
värderingarna, men samtidigt är klart negativt i förhållande till någon annan värdering, inte är 
ett bra beslut. Alltså är principen kring användandet av värderingar enkel. Alla beslut som tas 
ska främja eller vara neutrala mot samtliga värderingar. (Företagets personalhandbok) 
 
För att återkoppla företaget i vår studie till de två exempel Ind (2009) tar upp, kan vi se många 
klara likheter. Först och främst är det tänkt att värderingarna, precis som hos H&M, ska 
genomsyra hela organisationen. De har dessutom en värderingsgrund som påminner mycket 
om värderingarna hos företaget i vår undersökning. Återigen dyker värderingar upp som ett 
sätt att styra. Företaget har bestämda åsikter om hur värderingarna ser ut och hur de vill att 
dessa värderingar ska genomsyra hela verksamheten.   
 
I exemplet med Ishotellet i Jukkasjärvi är fallet lite annat. Här är det ett synsätt som går ut på 
att se både anställda och besökare som en gemensam grupp, och den enda tydliga likheten 
som kan ses mellan Ishotellet och företaget i vår fallstudie är hur de med hjälp av värderingar 
försöker skapa en positiv känsla genom medbestämmande. Dock framgår samtidigt ganska 
tydligt att värderingarna är ett av företagsledningens verktyg för att styra personal åt den 
riktning som ledningen vill.   

I likhet med hur företaget i personalhandbok beskriver värderingarnas funktion, där deras 
huvuduppgift är att fungera som en vägledning till hur personalen ska agera och vilken attityd 
de ska ha i olika uppstådda situationer, skildrar Hultman (2009) begreppet värderingar. Även 
hon framställer värderingarna som ett slags facit över vad som är rätt och fel i en specifik 
kontext. Vidare i företagets personalhandbok beskrivs det hur värderingarna inte går att 
tumma på, att de är ”fundamentala definitioner genom de anställdas personlighet”, vilket vi 
tolkar som att personalens individuella värderingar överensstämmer med företagets. Detta kan 
i sin tur tolkas som att det Hultman beskriver som omedvetna värderingar, som formats i unga 
år och som skapats under påverkan av den närmsta omgivningen, stämmer överens med de 
värderingar som företaget har. Eftersom företaget har en väldigt tydlig och specifik 
värderingsgrund, väljer vi att inte gå in på hur de exakta värderingarna är formulerade, då 
detta skulle riskera att röja företagets identitet. 
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4.2 Kategorisering 

Vid vår analys av vårt insamlade material, framkom ett antal kategorier. Då en av 
respondenterna representerade ledningen, väljer vi att först och främst att inom varje kategori 
presentera hans syn på företagets värderingsarbete, för att få en bild av hur företagsledningen 
tänker angående värderingarnas funktion, hur värderingar påverkar vid anställningen och 
värderingarnas utformning. De kategorier som framkom vid analysen och som kommer 
behandlas var 1. De anställdas medvetenhet om företagets värderingar, 2. 
Rekryteringsprocessen, 3. Värderingarnas funktion, 4. Kommunikation och 5. De anställdas 
identifikation med företaget. 
 

4.2.1 Kategori ett: De anställdas medvetenhet om företagets värderingar 

Då vi frågade våra respondenter och bad dem beskriva företagets värderingar, upptäckte vi 
snabbt att medvetenheten kring företagets värderingar var stor. Svaren från respondenterna 
varierade ytterst lite och majoriteten av svaren pekade åt samma riktning. När vi bad 
representanten från ledningen resonera lite kring hur viktigt det är att personalen är väl 
medveten om värderingarna, gled han genast in på företagets mål och värderingarnas relation 
till dem: 
 

Ledningsrepresentanten: Alltså, värderingar är ju kopplat till mål så vi har 
ju ganska klara konkreta mål och värderingsgrunden är ju som ett 
transportmedel till att nå målen. Min uppgift är att jobba med dom 
värderingar som leder till målen, identifiera dom samt att titta i en grupp. 
Vissa har ju några värderingar väldigt starkt, vissa har dom svagare. Vilka 
behöver jobba med vad? Och sen bilda en bra gruppdynamik, och därifrån 
transportera sig mot målen. Det är utmaningen. Det är alltid lätt att säga: det 
här är våra mål. Hos vilka företag som helst idag så kan ju ledningen veta 
målen men vet personalen det? Och hur når vi dit? Däremot kan vi inte veta 
om vi kommer nå målen, det vet inte nåt företag. Men vi har avstämningar 
och mätverktyg som kan mäta. Är vi på rätt väg? Allting inom en 
verksamhet kopplas till värderingar. Är servicen god, då har oftast delar av 
värderingsgrunden fungerat bra. 

 
När vi sedan sorterade ut hur övriga respondenter yttrat sig om företagets värderingar blev det 
tydligt att värderingarna är något som företaget arbetar mycket med och som majoriteten av 
de vi intervjuat hade mycket god kännedom om. Detta konstaterades då samtliga respondenter 
kunde läsa upp företagets kärnvärderingar utan problem. En av respondenterna berättar hur en 
av cheferna sagt: ”jag ska kunna ringa er klockan tre på natten och du ska kunna rabbla 
värderingarna”. Dessutom blev det tydligt att företaget är noga med att informera och utbilda 
de anställda kring företagets värderingar i ett tidigt stadium av anställningen.  
 
En av respondenterna berättar: 
 

Bodil: Jag tycker att fler företag borde jobba med värderingar eftersom det 
är ett bra sätt att jobba med personal på.  Jag tror inte alla företag har lika bra 
koll på sina värderingar som vi. Jag tror inte jag hade vetat om dem om vi 
inte jobbat så starkt med det. Man går ju inte på en anställningsintervju och 
frågar ”vad jobbar ni efter?”, så det tror jag vårat företag är duktiga på, att 
berätta för alla nyanställda att så här ser värderingarna ut… 

 
Samma respondent utvecklar just hur företaget utbildar och ”lär ut” värderingarna: 
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Bodil: … så hade vi liksom en kurs om värderingarna och det hör ju till 
företagets skola. Och då börjar man alltid med den här skolan så man får 
grundvärderingarna, vad företag står för, och sen fick man träffa många utav 
huvudspelarna inom företaget, så får man ”företagstänket”, för du kan ju 
fortfarande ha ett servicetänk, ett ”resale-tänk” fast du inte tänker på samma 
sätt som företaget tänker… 
 

Det vi främst reagerar på är hur många av respondenterna påtalar hur viktigt det är att de kan 
värderingarna utantill. Detta fenomen gör att texten i deras personalhandbok, där 
värderingarna ses som fundamentala i de anställdas personlighet, kan ses på två sätt. Dels blir 
det tydligt hur värderingarna präntats in av ledningen, dels är det i sammanhanget viktigt att 
tillägga att trots att företagets nedskrivna värderingar präntats in hos respondenterna så finns 
det inget som säger att personalen inte innehar dessa egenskaper. Dessutom fick vi en 
genomgående känsla av att detta nötande av värderingarna inte alls är så mekaniskt som det 
låter, utan endast används för att få personalen att tänka till och relatera till sin egen person 
och därigenom utvecklas. 
 
En av respondenterna beskriver hur hon vid en kurs om företagets värderingar dessutom fick 
träffa många av ”huvudspelarna” inom företaget, för att få det rätta tankesättet. Detta kan 
relateras till det Hofstede (1991) tar upp i sitt lökdiagram där förklarar kultur på olika nivåer. 
Precis som Hofstede tar upp, var värderingarna centrala punkter på företagsmötet, och de 
”huvudspelare” som respondenten beskriver, motsvarar de ”hjältar” som återfinns i ett annat 
av lagren i diagrammet. Precis som Hofstede beskriver hjältarnas funktion, där de ska framstå 
som förebilder för idealet, används dessa ”huvudspelare” för att få ny personal att tillämpa 
tankesättet kring företagets värderingar.        
 
För att behålla kunskaperna och kännedomen om företagets värderingar pågår ett ständigt 
arbete och återkommande uppföljningar. Flera av respondenterna berättade om hur företaget 
hela tiden försöker arbeta med värderingarna på ett individuellt plan, och två av 
respondenterna beskriver just denna process: 
 

Kalle: Eeh, dom sitter ju … som du märker då … alltså vi vet ju ändå vad vi 
skall sträva efter, jobba efter samma mål, gemensamma mål, vi har ju möten 
hela tiden som gäller ”vad strävar vi efter nu?” och ”hur kommer vi vidare?” 
och ”hur skall vi bli ännu bättre på service?” och så vidare. Och sen har vi ju 
utvecklingssamtal en gång per år då vi tar upp ”hur blir du ännu bättre på 
alla de här grejerna?” och … vi blir helt enkelt påminda hela tiden . 
 
Bodil: … sen så bryter man ner det i olika nivåer också och det är det vi gör 
i våra utvecklingssamtal. Vi bryter ner. Varför tycker du att du är till 
exempel glädjespridande? Och sen hur man gör för att jobba mer på det eller 
vad man behöver jobba mer på. Så det tycker jag är jättebra… att vi har... 
alltså det är ett bra företag eftersom vi har tydliga mål tycker jag. 

 
I samband med att de anställda jobbar med värderingar så innebär det också mycket eget 
ansvar. Personalen har kännedom om vad dem behöver göra och gör det oftast med mycket 
frihet. Ind (2004) talar om hur empowerment kan innebära att för mycket frihet kan leda till 
att ansvar tas bort från de anställda vilket kan leda till att anarkin finns runt hörnet. Det är 
viktigt att medarbetarna känner för företagets värderingar för att inte problem ska uppstå.  Det 
framkom tydligt att ledningen är medvetna om personalens relation till företagets värderingar, 
detta genom att hela tiden uppdatera och stämma av med de anställda på återkommande 
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möten, och på så sätt hantera eventuella problem och uppmuntra till förbättring och 
utveckling. 
 

4.2.2 Kategori två: Rekryteringsprocessen 

Då vi frågade representanten från företagsledningen hur själva rekryteringen av anställda går 
till stod det ganska klart att det är här själva grundarbetet görs. Genom att redan från början 
anställa rätt sorts personer blir det lättare att sen implementera företagets värderingsgrund på 
personen, då dennes syn på värderingar redan passar relativt bra in i hur företaget ser på 
värderingar. Ledningsrepresentanten berättar: 
 

Ledningsrepresentanten: Rekryteringen går till rent tekniskt som på alla 
andra företag, det är väl det att vi fokuserar mer på värderingarna, vi 
försöker identifiera på olika sätt vad personen har för grundvärderingar. 
Därför är testperioden av personen oerhört viktig. För att oftast kan man ju 
sitta som alla andra vid en anställningsintervju och säga ”ja men det är klart 
man inte ska stjäla”, å sen åker guarden ner när dom börjar jobba lite, å så 
börjar dom stjäla, då har dom ju fel grundvärdering. Så testperioden är ju 
väldigt viktig. Det kan ju vara så att personen har fyra elementära 
grundvärderingar rätt men resten har dom inte. Då kan vi tycka att dom har 
grundvärderingarna rätt, men dom behöver kanske tänka på vissa grejer, 
jobba med sig själv på vissa saker. 

 
Dessutom förklarar han att rätt värderingar hos den arbetssökande ses som vilka arbetskrav 
som helst: 
 

Ledningsrepresentanten: Nyanställda blir kanske påverkade av att man 
måste ha dom här grundvärderingarna för att jobba här, det kan nog stämma. 
Men då kan man ju säga såhär också; ja, du måste ha dom här 
grundvärderingarna för att kunna jobba här, för det är det verksamheten 
kräver. Å det är ju likadant att säga i ett företag som inte jobbar så mycket 
med grundvärderingar, dom har ju andra krav som ställs för att kunna jobba 
där. Du måste ha den här kompetensen, du måste ha den här sociala 
kompetensen, kunskapen eller vad det nu är, annars kan du inte jobba här, 
för du kommer inte kunna driva din yrkesroll mot rätt riktning. 

 
Ind (2004) menar att det intellektuella kapitalet utgör hjärtat av ett företags varumärke och att 
det är väldigt viktigt att anställa rätt människor. Att företaget förlitar sig väldigt mycket på att 
rekrytera rätt sorts människor framgår tydligt av det ledningsrepresentanten berättar. Hela 
provanställningen beskrivs som en enda lång process där personen testas för att se om denne 
passar in i företaget och delar företagets värderingar. Hultman (2009) menar ju att en 
anledning till att människor uppträder slött, lojt och likgiltigt på arbetsplatsen är att det inte 
råder konsensus mellan personens värderingar och företagets. Även Ind pekar på liknande 
resonemang, där han menar att då det finns en samstämmighet mellan individens och 
företagets värderingar, ökar möjligheterna till självförverkligande. Detta kan vi konstatera 
överensstämmer väl med de redogörelser vi fått av respondenterna, då bland annat en av 
respondenterna beskrev det som ”lite av en dröm” att få arbeta på företaget.   
 
Då vi förstod att våra övriga respondenter inte hade samma kunskap om hur själva 
rekryteringsprocessen går till, frågade vi inga direkta frågor om detta, men kunde ändå 
konstatera att de flesta har känslan av att företaget medvetet anställer en viss typ av 
människor. Flera av respondenterna ger en ganska tydlig bild av detta: 
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Kalle: det är ju inte så att du måste vara glad, du måste vara si eller du måste 
vara så utan det är bara … det bygger på att vi är såna som människor, det är 
ju såna de kanske vill ha in då. Som har de egenskaperna. Det var mest bara 
att man fick reda på värderingarna när man satt på intervju, eller när man 
började jobba: ”det här är våra värderingar”. 
 
Josefin: Jag hade ingen utbildning överhuvudtaget när jag började här som 
hade med papper el datorer att göra. Jag har jobbat med människor bara. Jag 
fick det säkert bara för att jag är som jag är. Det är nog så. Jag står ju för allt 
det där som är våra värderingar. 

 
Det vi kan fastställa genom dessa uttalanden är att företagets personal till stor del delar samma 
värderingsgrund, vilket också styrks genom våra möten med respondenterna, då många av 
dem är glada, energiska och överlag väldigt lika till sättet. Moscovicis (2001 i Christensen 
2004) resonemang om sociala representationer bygger på att en grupp som delar utmärkande 
representationer, till exempel värderingar, blir homogen och att de sociala representationerna 
skapas med avsikt att hjälpa en grupp att utveckla ett handlingsmönster som passar in i den 
sociala verkligheten är en del av. I vårt företags fall blir detta en ganska enkel process 
eftersom majoriteten av medarbetarna redan delar värderingarna och på så vis inte behöver 
”skapa” ett särskilt handlingsmönster. Alltså är normen egentligen redan skapad, utifrån deras 
personlighet. Även Hofstede (1991) menar att det är normerna som bestämmer vilka 
värderingar som ska gälla. Alltså majoritetens gemensamma normbildning.   
 
En av respondenterna berättade om hur det var personalens bemötande som skapade ett 
intresse för företaget som tänkbar framtida arbetsplats. Detta ger en tydlig bild av att 
företagets och därmed också personalens värderingar i längden bidrar till att företaget blir en 
attraktiv arbetsgivare: 

 
Josefin: Jag såg ju dom som stod på andra sidan disken när jag kom som 
kund, alla glada, trevliga, pratade hela dagen alltså – jag blev pigg av att se 
dem. Då tänkte jag att det där, det skulle jag vilja göra. Eftersom man vet hur 
man är som person, munnen går ju på mig i alla fall. Då kan man lika gärna 
ha ett jobb där man får använda det. Jag är nog en sådan som kanske hade 
det lite gratis från början, medan kanske den som sitter bredvid kanske får 
jobba mer på nånting.  

 
Det är väldigt tydligt att företaget jobbar med att skapa en positiv stämning på arbetsplatsen. 
Detta bidrar till att kunder lockas tillbaka men det ger också upphov till människors intresse i 
företaget och gör dem till en eftertraktad arbetsplats. Eftersom grundtanken med Employer 
branding är att företaget stärker varumärket och skapar konkurrensföredelar genom att få de 
anställda att identifiera sig med företaget, kan det också såklart leda till att de blir mer 
attraktiva som arbetsgivare som i fallet ovan. Även Hultman (2009) understryker detta faktum 
och beskriver hur värderingar och varumärket på detta sätt har ett samband, då värderingarna 
hjälper till att i det långa loppet relatera varumärket till något positivt, vilket är viktigt på en 
arbetsmarknad som blir mer och mer konkurrenskraftig.  
 
Det som slog oss var hur majoriteten av respondenterna var medvetna om vikten av att 
personalens grundvärderingar stämmer överens med företagets, och att det egentligen är 
omöjligt att arbeta kvar om dessa hamnar i konflikt. Två av respondenterna understryker 
detta, tillsammans med det faktum att all personal redan innehar grundvärderingarna som 
eftersöks vid en rekrytering: 
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Bodil: Jobbar man på företaget så har man nog dom här grundvärderingarna 
i bakhuvudet som person tror jag. Hade man inte haft det så hade man nog 
inte varit här, man hade kanske sökt ett annat jobb eller kanske prövat och 
inte trivts och därför slutat tror jag. 

 
Lena: Alltså jag tror att vi människor som jobbar just med det här vi är nog 
så lite till mans även utanför jobbet. Jag kan ju bara svara för mig själv. Och 
några till kan jag svara för här, som jag vet att det är så . Jag tror vi har ett 
engagemang för människor. Annars skulle man inte jobba med det här. 
 

Det som vi kan plocka fram som särskilt intressant är hur det i företagets fall inte behöver 
använda kulturen för att lära personalen att dela samma värderingar, då personalen istället 
väljs utifrån den redan befintliga värderingsgrunden. Detta resonemang liknar det som 
Alvesson (2001) tar upp angående att det kan vara engagemanget som skapat kulturen lika 
gärna som att det kan vara kulturen som skapat engagemanget. I vårt fall är det alltså kulturen 
och värderingarna som är befintlig, och personalen som anställs för att passa in i den mallen.  
Även Hofstede (1991) berör fenomenet när han menar att kulturen påverkar en grupps 
föreställningar och handlingsmönster. Han anser att dessa handlingsmönster och liknande är 
inlärda och har sin grund i de normer som råder i den miljön individen vistas i. Inte heller 
detta kan appliceras på vårt företag. Däremot är det mer lämpligt att använda sig av den 
översta nivån i Hofstedes modell över mänsklig mental programmering, som handlar om 
personligheten och som egentligen bara är specifik för individen. I vårt fall blir den specifik 
för hela företaget.  
 

4.2.3 Kategori tre: Värderingarnas funktion 

Målet med företagets värderingsarbete är att få personalen att vägledas åt rätt håll med hjälp 
av värderingarna. Företagsledningens representant förklarar det som att samtliga har god 
kännedom om målen, och där ledningens uppgift är att fungera som coach för personalen och 
hjälpa till att styra medarbetarnas individuella utveckling i rätt riktning. Detta kallar han för 
värderingsstyrt ledarskap och med detta menar han i korta drag att det är värderingarna som 
styr hela verksamheten. Han ger en ganska metaforisk bild av värderingarnas funktion:  
 

Ledningsrepresentanten: Det är som att du har en häst som sprungit från 
hagen. Som du ska leda hem. En häst vet oftast var hemmet är nånstans, men 
du kanske får påminna den ”nu får du inte beta mer i diket, utan gå vidare”, 
så då går du bara och duttar på honom så att han hittar hem. Så är 
ledarskapet lite, vi vet målet och har visionen. Sen kanske inte all personal 
och alla grupper vet hur dom ska springa, men vi låter dom springa. 
Värderingarna är vägskyltarna. 
 

De övriga respondenterna ger en bild av att värderingarna har flera funktioner. Precis som 
ledningsrepresentanten påpekar angående värderingar, menar flera av respondenterna att det 
är värderingarna som är ett verktyg för att nå företagets uppsatta mål: 
 

Ruth: Jaa, klart att utan dem så vore det kanske svårt att bedriva 
verksamheten i rätt riktning också måste ju ha ramar och värderingar och se 
vad det är som vi jobbar emot. Vad är det vi skall få ut av verksamheten och 
det klart och då styr ju det vår riktning också. Jag tycker naturligtvis att de 
har sin plats… 
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Sofia: Jag tror alla företag som ska utvecklas och bli ledande och bli bra 
måste ha värderingar, ett lättare sätt att uppnå sina mål framförallt och för att 
ha en nöjd personal som kan vara delaktig och som kan vara med o påverka, 
det finns många delar som jag tror är ett måste helt enkelt. 

 
Även om många av de anställda kände att mycket av det de gjorde var ganska självklara saker 
och oftast kunde förlita sig på sitt sunda förnuft så var de ändå överrens om att värderingarna 
hade sin funktion på företaget. Värderingsgrunden fungerar som en slags vägvisare för att 
lättare uppnå företagets mål och samtidigt hjälpa till då osäkerhet uppstår i personalen. Ind 
(2004) talar om att det inte handlar om att styra utan att coacha vilket tas upp ganska tydligt 
av ledningsrepresentanten. Det visar också vikten av att engagera personalen i företagets mål 
och visioner, så de med trygghet kan vända sig till företagets värderingar vid behov. Han talar 
också om att värderingsstyrning inte handlar om att kontrollera utan att få personalen att 
känna sig delaktiga, samt att inte lära ut utan snarare föra en dialog vilket är något som 
återkom ett flertal gånger under intervjuerna. 

 

Dessutom ges en bild av att värderingarna även fyller en funkton på en individuell nivå. 
Många av respondenterna menar att de känner en trygghetskänsla av att ha värderingar att luta 
sig mot, då en besvärlig situation uppstår. Några av respondenterna menade dock att 
värderingarna inte är något de så ofta reflekterar över utan mer är något som ”bara finns där”, 
och att anledningen att de själva ändå agerar i konsensus gentemot värderingsgrunderna beror 
på att de redan innehar dessa värderingar individuellt. Genom detta konstaterade vi att 
värderingarnas betydelse för respondenterna vid konkreta arbetssituationer skiljer sig en hel 
del.   
 

Kalle: det är ju inte direkt att jag tänker på värderingarna, nu ska jag vara si, 
nu ska jag vara så, utan det är bara att man försöker vara… jag tänker inte så 
mycket på hur jag är. Det sitter där liksom. Jag är sån här. 
 
Lena: Det är bra att vi har vissa riktlinjer vi skall rätta oss efter. Och det är 
så lätt att hänvisa till den här värderingsgrunden om man hamnar på fel väg 
som man kan göra ibland. 
 
Josefin: För det mesta är det naturligt men om man får en jobbig person, 
jobbig kund, får man ta ett andetag och tänka att - HUR löser jag nu detta på 
bästa sätt? Och då använder man ju dessa, det är kanske trygghetsdelen man 
får ta till. Dämpa sig lite, gå in i en annan roll och så… så visst använder 
man dom. 

 
Genomgående får vi ett väldigt positivt intryck av användandet av värderingar. Ingen av 
respondenterna säger egentligen något negativt om värderingarna eller brukandet av en 
värderingsgrund. Samtliga respondenter menar att värderingarna fyller någon slags funktion, 
där vissa menar att de är viktiga ur ett helhetsperspektiv för företaget medan vissa mer inriktar 
sig på att beskriva deras betydelse för dem personligen. Dessutom framstår värderingarna inte 
bara som ett verktyg för att bevara ett beteende, utan också som något som ska hjälpa till att 
förbättra det som kanske inte är helt fulländat hos en persons beteende. Många av 
respondenterna, i likhet med vad ledningsrepresentanten säger, talar om personlig utveckling, 
där en av respondenterna beskriver det som att de med hjälp av värderingarna ”skruvar åt det 
där sista på allt”. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den första funktionen vi lyckats urskilja i vårt 
insamlade material är hur värderingarna fungerar som vägvisare för att lättare uppnå 
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företagets mål. När medarbetarna vet målet är värderingarna alltså verktygen för att nå dessa. 
Därför är det också viktigt att medarbetarna är väl medvetna om vilka värderingar som gäller. 
Detta leder oss in på nästa funktion, som handlar om att värderingarna ska fungera som stöd 
för personalen vid knepiga situationer som ibland uppstår i arbetet. Det kan till exempel 
handla om att personalen möts av en otrevlig kund, varpå de inte riktigt vet hur de ska agera. 
Då fungerar värderingarna också här som vägvisare för hur de ska agera i just den situationen. 
 
Nästa funktion vi lyckats urskilja är hur värderingarna får personalen att känna sig delaktiga i 
arbetet och möjlighet att påverka sin arbetssituation. I och med att värderingarna hela tiden 
diskuteras i en dialog mellan arbetsledning och personalen, blir värderingarna alltså ett 
instrument för att polera en medarbetares individuella beteende. Det kan exemplifieras genom 
att någon i personalen uppvisar brister i någon av värderingarna, varpå detta diskuteras mellan 
chef och personen i fråga. Detta leder till att personen utvecklas både i sin arbetsroll och som 
människa. 
 
Den fjärde funktionen vi funnit är hur värderingarna fungerar som mall i 
rekryteringsprocessen. Eftersom det rekryteras personer som innehar företagets 
kärnvärderingar sedan tidigare, kan värderingarna alltså användas som kravprofil för 
rekryterarna vid anställningsintervjuerna och under provanställningstiden. 
 
Den sista betydande funktionen vi lyckats identifiera, är hur värderingarna påverkar företaget 
på en nationell nivå. Genom att ha en så stark värderingsgrund blir värderingarna ledord för 
den stora gruppen, och en gemensamhetskänsla skapas genom att tillsammans ropa ut dessa 
värderingar och sen dela dem med varandra. Detta återkommer vi till senare i vår femte 
kategori som handlar om just identifikation med företaget. 
 

4.2.4 Kategori fyra: Kommunikation 

När vi under intervjuernas gång bad respondenterna att berätta om anledningen till att 
företaget placeras sig så högt på listor över Sveriges bästa arbetsplatser fick vi ett ganska 
entydigt svar. Värderingarna har ju, som vi konstaterat tidigare, inte bara fokus på hur 
personalen ska bete sig mot kunder, utan ska även fungera som vägledning till vilket beteende 
personalen har gentemot varandra. Det som majoriteten av respondenterna tog fram som 
främsta orsak till att stämningen mellan medarbetarna på företaget var så pass god, var dels att 
de ansåg sig själva redan från början ha samma grundvärderingar, dels att kommunikationen 
var så rak. Trots att god kommunikation inte är en del av företagets värderingsgrund, är den 
ett resultat av några av grundvärderingarna. Att kunna säga vad man tycker och vara rak i 
kommunikationen var något som alla på arbetsplatsen värderade högt, och 
ledningsrepresentanten resonerade kring detta fenomen förklarade han det som att rak 
kommunikation är ett resultat av värderingsgrunden: 

 
Ledningsrepresentanten: En av våra grundvärderingar är att vara glada och 
prata med alla. Då måste jag tänka på det: ”nu får du förbättra dig som 
människa, nu får du fan involvera dig i andra människor och le lite”. Och det 
här höjs ju hela tiden, det är det här jag menar med högt i tak. Min 
receptionistansvarig kan komma till mig och ge mig en örfil i princip idag: 
”nu får du fan skärpa dig”. Å jag får ta den skiten bara, ta av mig hatten och 
”förlåt, ja bra att du säger det”. Det är ju en sån dialog vi har här å det är inte 
för att komma med personangrepp, utan för att utveckla varandra, för har 
man inte högt i tak och bra kommunikation, då blir det lätt att man går å 
snackar skit om arbetsplatsen, där ute i stället.” 
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Hos de övriga respondenterna var ett återkommande uttalande att det är väldigt högt i tak på 
arbetsplatsen. Detta uppfattades av dem som en grundpelare i vad som främjar en mycket mer 
avslappnad och öppen stämning mellan de anställda, vilket i sin tur bidrar till en högre 
trivselnivå på jobbet. En av respondenterna uttryckte sig på följande sätt 
 

Kalle: Det är verkligen högt i tak. Jamen vi är där hela tiden och vi skall inte 
prata om varandra, vi skall prata med varandra, det får vi höra liksom hela 
tiden. Och det är ju också det här att alla skall vara med, man ska inte frysa 
ut någon och sitta och prata om någon med någon annan. Om det inte är 
positivt vill säga, men helst inte positivt heller, det skall han eller hon också 
få höra, så allt man säger om en annan person skall man egentligen säga 
direkt till personen. ” 

 
Då en annan respondent fick beskriva vad denne tyckte var det bästa med att arbeta på 
företaget pekades på samma sak: 
 

Bodil: det känns som att företag i karlstad tror på oss och utvecklar oss, att 
vi får chans att utveckla oss, att är det någonting vi känner, att det här vill vi 
jobba mer med så får man chansen att göra det.  Och sen att det är otroligt 
högt i tak, man kan säga vad man tycker och tänker.” 

 
Även om den väldigt raka kommunikationen mellan medarbetarna uppfattas som en stor 
anledning till den goda stämningen på företaget, påpekades ändå att det handlar om att vara 
rak och öppen på rätt sätt, att vara medveten om att alla människor är olika och drar sina 
gränser olika långt. Flera av respondenterna beskriver hur viktigt det är att vid 
tillrättavisningar av varandra lägga fram kritik eller liknande på ett konstruktivt sätt. Detta 
påminner mycket om hur ledningsrepresentanten beskriver ledningens arbete som han menade 
också har en konstruktiv och coachande stil. En av respondenterna pratade om hur de alltid 
säger vad de tycker och tänker och då denne resonerade på följande sätt: 

 
Bodil: Vi är alltså väldigt raka och tydliga med vad vi tycker och tänker, sen 
är ju alla väldigt olika, vi jobbar ju med att ha högt i tak, jag till exempel, är 
en väldigt rak och tydlig person, och då är det ju bra för mig att jobba på ett 
sånt här ställe. Så gäller det att alla ska ta det rätt också, det som är högt i tak 
för mig kan ju vara… alltså alla har ju olika nivåer på taket, men det känns 
bra att vi är öppna och ärliga allihop. Jag tror det gör att det blir bra stämning 
också mellan personalen, det blir liksom inget smågnabb. Lite som att jobba 
med killar tror jag att det är, att man pekar med hela handen. Jag tror att det 
är väldigt vanligt att killar är mer pang pang liksom och tjejer är lite mer ”aa 
vet du vad han gjorde”… och här kör vi väldigt: ”det där var bra och det där 
var inte bra”. Det känns jättebra tycker jag. 

 
Här nämns alltså vikten av att tänka på att människor drar gränsen olika när det kommer till 
rak kommunikation. Ett liknade uttalande gjordes vid ett annat intervjutillfälle: 
 

Ruth: Högt i tak, många tror att det betyder att det är tillåtet att vara elak 
mot varann, men det finns liksom olika sätt att framföra saker på. Man måste 
ju vara pedagog där också. Det gäller att lägga fram det på ett positivt sätt, 
om du förstår vad jag menar. Det är viktigt på vilket sätt man säger det" 

 
När vi bad respondenterna resonera om anledningarna till den goda stämningen var just den 
raka kommunikationen det mest konkreta vi kunde urskilja som väldigt framträdande hos 
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majoriteten av redogörelserna. Det blev ganska tydligt att detta är något som är ett resultat av 
företagets värderingsarbete, då många av de värderingar som finns i värderingsgrunden i 
slutändan resulterar i denna öppenhet gentemot varandra. Precis som de beskriver den öppna 
kommunikationens värde, där de inte bara kommer med konstruktiv kritik utan också öppet 
ger beröm eller uppskattning, menar också Maslow (1954 i Bolman & Deal 2008) är viktiga 
steg i de behov människan har. Då företagets värderingar tillsammans genom öppen 
kommunikation täcker in stora delar av både den tredje och fjärde nivån i behovstrappan, som 
ju består av bland annat behovet av positiva relationer med andra människor samt behovet av 
att känna sig uppskattad och värdefull.  
 

4.2.5 Kategori fem: De anställdas identifikation med företaget 

Den sista kategorin vi valde att lyfta fram handlar mycket om hur de anställda identifierar sig 
med företaget. Här fick vi ganska varierade svar, men ändå överensstämde resonemanget hos 
flera respondenter. Att företagsledningen vill påverka personalen att känna tillhörighet till 
företaget är väldigt tydligt under intervjuernas gång. Dessutom gled intervjuerna ofta in på 
hur företaget ibland till och med kan uppfattas som en ”sekt”, och vi kunde då konstatera att 
några av respondenterna inte helt uppskattar den typen av upplevelser. Eftersom företagets 
värderingar är framtagna genom att personal fått lämna in förslag på värderingar till 
huvudkontoret, där ledningen genom de röda trådarna som kunde skönjas utvecklat en 
värderingsgrund där de formulerats så omfattande som möjligt, fast med enkla meningar, 
konstateras alltså att det inte är företagsledningen som bestämt värderingarna, utan 
personalen. När vi sen frågade lite om hur de ändå gjorde för att implementera dessa hos 
verksamhetens anställda kom vi återigen in på den tidigare nämnda sektkänslan och han 
beskrev då företeelsen så här:  
 

Ledningsrepresentanten: Det är ju personalen själva som skapar det här, 
ledningen gör ju ingenting egentligen för att skapa den här sektkänslan, det 
är ju dom som bara tror och brinner för vad vi håller på med här. För 
ledningen blir det ju bara att slänga in lite bensin då och då, så brinner dom 
som fan. Vi sitter ju bara å skvätter lite tändvätska, så den här sektkänslan; 
har vi den? – Ja. Är den onyttig? – Nej. Så länge det inte är skadligt för 
människan. 

 
Två av respondenterna som nämnde känslan av att företaget ibland kunde uppfattas som en 
typ av sektrörelse, beskrev deras upplevelser: 

 
Lena: lite sektaktigt är det allt och det tror jag vi alla tycker som börjar här 
första gångerna. Kanske inte här i stan, men när man kommer på mötena 
uppe i Stockholm när VD:n står där och ropar ”halleluja vi är bra, vi gör så 
jävla bra ifrån oss – VI E DUKTIGA” – då kan man tänka att GUD(!) vart 
har jag hamnat. Så tänkte jag bara första året, så tänker jag inte idag. 
 
Josefin: Men däremot när vi träffar vår VD varje år i Stockholm tre dagar 
och där när hela [företagets namn] sitter i en stor lokal så står den här 
[företagets VD:s namn] där och trummor och bom och DÅ blir det den 
känslan, helt knasigt, då tänker jag att: här vill inte jag vara. Det är 
sektliknande och jag tycker det är obehagligt. Det som vi kör här hos oss 
lokalt är mer ”lattjo-lajban-sekt” då om ska sätta ord på det. Det är mer på ett 
roligt sätt. För vår chef säger det alltid med glimten i ögat. 
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Det som tydligt framgår med dessa skildringar är att det, trots känslan av att ”det är med 
glimten i ögat”, ändå finns något bakomliggande tankar med detta agerande från ledningens 
sida. För även om majoriteten av respondenterna uppfattar det som något de kan ”ta med en 
klackspark” är det tydligt att de på ett eller annat sätt blir påverkade. Samtidigt som den 
”sektkänsla” som beskrivs av respondenterna knappast uppfyller kriterierna för en religiös 
sekt, där gruppen avviker markant från samhällets huvudlinjer, finns det ändå flertalet tecken 
som tyder på att dessa ”sektmöten” ändå har en viss verkan, då några av respondenterna 
beskriver det som att det uppstår en speciell gemensamhetskänsla mellan all personal.  
 
När företagets ledningsrepresentant resonerar kring hur viktig just denna gruppkänsla och 
gruppdynamik är inom företaget kommer han snabbt in på personalens roll i stärkandet av ett 
varumärke: ”Det är personalen som representerar varumärket, inte företagets logotyp. 
Personalen, alltså hur vi pratar och agerar och gör”. Detta skildras i flera av respondenternas 
berättelser. En av respondenterna beskriver ett tillfälle då denne uppmuntrades av företaget att 
vara identifierad med företaget även utanför arbetsplatsen: 
 

Bodil: Första företagsmötet jag var på så åker jag ner och får en påminnelse 
från en utav personalen som säger ”glöm inte att ha företagströjan på dig”, 
Då sa jag: ”Nej, jag åker inte tåg till Stockholm med företagströjan, det gör 
jag bara inte”, men så satt jag där med tröjan och alla 70 pers hade tröjan, 
och det kändes bra för att alla är lika, men jag tror att många kanske kan 
tycka att jaa… att det kan bli lite mycket ibland.  Jag själv släpper det ju 
ganska mycket när jag kommer hem. Sen är det många som kanske lever för 
företaget, som jobbar här, spenderar tid här och umgås med folket här på 
fritiden och så vidare, men sen tror jag många tycker att företaget är 
speciellt.  

 
 
Detta är ett tecken på att företaget på ett plan styr sina anställda, när personalen på detta sätt 
används som reklampelare och på så sätt stärker varumärket. Flera av respondenterna 
förklarar att då arbetskläderna är på, tillkommer ett ansvar över beteendet. Detta påminner till 
viss del om hur Heil, Bennis & Stephens (2000) beskriver hur många chefer talar om sin 
personal som om det vore deras egendom. De bestämmer i princip att medarbetarna ska bära 
företaget kläder, visserligen på arbetstid, men ändå utanför arbetsplatsen. I slutändan verkar 
detta ändå vara något personalen inte har något emot, utan till och med kan tycka är positivt.  
 
Även om exemplen ovan beskriver tillfällen där ledningen uppmanar till att de ska identifiera 
sig med företaget, beskrevs även en typ av frivillig identifiering utanför arbetet. Vidare 
beskriver flertalet respondenter hur de även utanför arbetet ändå beter sig i enlighet med 
företagets värderingar. Ingen av respondenterna menar att de uppfattat denna identifiering 
med företaget som något negativt utan endast som något som däremot endast påverkat dem i 
positiv riktning. En av respondenterna beskriver ett sådant scenario: 

 
Sofia: som när jag stod där inne på bensinmacken och ropade ”hej då!”, han 
såg alldeles chockad ut där på macken klockan tio på kvällen. Visst, men den 
här människan som gick ut blev ju jätteglad. Han trodde väl antagligen att 
jag var personal eftersom jag hade arbetskläder, men visst du blir ju formad 
utav det när du står en dag och pratar med mycket folk. Men jag känner 
samtidigt att det inte är någonting som skulle kunna göra mitt liv negativt. 
Utan en ganska enkel grej ändå som jag kan leva med. 
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En annan respondent berättar hur denne fortsätter att bete sig i enlighet med företagets 
värderingar även utanför arbetet, och menar att personalens kopplingar till företaget inte 
försvinner endast för att arbetsdagen är slut: 
   

Lena: man säger ju hej ute på stan också. ”Tjena! tja tja!”. Jag menar, om de 
tittar två gånger – så det kan ju vara en av våra kunder. Jag menar, dom 
känner ju igen mig mer än jag känner igen dom. 

 
Detta vittnar om att det finns en stolthet av att arbeta på företaget, då personalen även utan 
arbetskläder identifierar sig med arbetet och värnar om företagets bästa. Denna stolthetskänsla 
beskrivs närmare av en annan respondent: 

 
Ruth: Här känns det att man är med, annars skulle man ju inte gå med 
företagets väska, då skulle vi inte gå med den ute. Då skulle man bara byta 
den direkt. Jag måste säga att jag känner stolthet av att jobba här och det tror 
jag man måste, man måste känna för ett företag. 

 
På frågan om de förändrats sen de började arbeta på företaget fick vi väldigt blandade svar. 
Några menade att de inte alls förändrats, eftersom de alltid bara varit sig själva och ändå 
lyckats passa in i företagets mall. Detta hänger såklart ihop med hur företaget lägger energi på 
rekryteringsprocessen, med att anställa folk som redan från början innehar värderingarna som 
företaget efterfrågar. Däremot talade representanten från ledningen om hur de vid 
rekryteringen kunde se att en person innehar själva grundvärderingarna, men kanske behöver 
slipa på några delar för att bli ”komplett”. Detta scenario beskrivs av en av respondenterna, 
när denne berättar om hur företagets värderingar i längden påverkat personligheten:  
 

Josefin: … alltså träffar jag en tant på ICA som jag ser att ”Gud! Nu kanske 
inte hon kan plocka upp sina varor själv här”, då hjälper jag henne. Jag såg 
inte alla förut och då var det lite skygglappar på. Du var alltid glad och ville 
prata med alla men det var lite tunnelseende. Nu är det mer ”split vision” 
som min chef kallar det. Man ser allt! Till och med bakom en ser man vad 
som händer och så är man extra hjälpsam. 

 
Hochschild (1983 i Dahlgren & Starrin) beskriver om hur emotionellt arbete i längden kan 
vara skadligt, då individen uppvisar ett beteende som inte stämmer överens med vad som 
känns naturligt för personen. Hon beskriver ytligt och djupt emotionellt agerande, och det 
enda vi lyckats urskilja från respondenternas berättelser, är hur de ibland använder sig av ett 
ytligt emotionellt agerande, att kanske vara trevlig mot en person som de egentligen inte alls 
tycker om.  
 
Vidare beskriver Hochschild hur individen kan förhålla sig till sitt arbete på tre olika sätt, som 
alla tre kan ha negativa konsekvenser. Det första sättet är när personen identifierar sig alltför 
helhjärtat i sitt arbete, vilket i slutändan kan leda till allvarlig negativ stress och utbrändhet. 
Hos våra respondenter fanns vissa indicier på hur några i personalen privat engagerar sig 
väldigt mycket i aktiviteter som har med företaget att göra. Detta är oftast ett eget val de gör, 
men hur hälsosamt det i längden är att verkligen ”leva” för företaget är för oss såklart mycket 
svårt att avgöra.  
 
Det andra förhållningssättet, som betyder att individen gör en klar separation mellan sig själv, 
sin identitet och arbetet, kan enligt Hochschild leda till att medarbetaren enbart ser sig som en 
aktör på arbetsplatsen som inte tar sitt jobb seriöst. Hos våra respondenter var det ingen som 
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helt passar in i denna kategori. Några berättade visserligen hur de separerar arbetet och fritid 
väldigt mycket. Detta uppfattades av oss knappast som något skadligt, utan snarare som något 
nödvändigt för de som personer, som då skapar ny energi för att kunna leverera på 
arbetsplatsen.  
 
Det tredje sättet att förhålla sig till arbetet som Hochschild beskriver, är när individen är för 
lite involverad i arbetet och mentalt frånvarande. Detta kan då enligt henne leda till att 
personen blir cynisk mot de människor denne förväntas hjälpa. Detta förhållningssätt var inte 
något vi såg hos våra respondenter, utan fick snarare känslan av att en person med denna syn 
på sig själv och arbetet inte skulle bli långvarig på företaget, då rätt värderingar ju är, som vi 
fick svar på tidigare, ett arbetskrav som ställs. 
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Den sammanfattande diskussionen kommer att bestå av fyra delar. Dels väljer vi att återigen 

redogöra för undersökningens syfte och våra frågeställningar, dels kommer våra slutsatser 

att presenteras och trådarna dras samman. Vidare följer en diskussionsdel där vi diskuterar 

styrkor och svagheter i de slutsatser vi dragit, och kommenterar vår skrivandeprocess 

överlag. Slutligen följer ett avsnitt där vi ger förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Återupprepning av syfte och frågeställningar 

För att återkoppla till vad målet med undersökningen var, och vad vi egentligen ville få reda 
på i vår studie, väljer vi att upprepa syftet och frågeställningarna. Syftet med undersökningen 
var alltså att öka förståelsen för hur värderingar kan användas som styrmedel och dessutom 
klarlägga dess fördelar och nackdelar sett ur ett medarbetarperspektiv.  
 
 
Våra frågeställningar var::  
 
Vilken funktion har värderingar på företag? 
 
Hur upplever anställda användandet av värderingar?  
  

5.2 Slutsatser 

De slutsatser vi kunnat dra genom våra fem identifierade kategorier är att värderingarna har 
en väldigt betydande roll i företagets sätt att leda personalen. Respondenterna hade mycket 
god kännedom om företagets värderingar, och samtliga förstod innebörden av dem. Vidare 
konstaterade vi att hela grunden till att arbetet med värderingar fungerar så bra för företaget i 
vår fallstudie, beror på att det mesta arbetet görs redan vid rekryteringsförfarandet. Detta leder 
till att företaget inte behöver ”hjärntvätta” eller tvinga medarbetarna att dela företagets 
värderingar, då kärnvärderingarna är ett anställningskrav redan från början. Däremot har 
värderingarna en tydlig funktion, då de fungerar som vägvisare vid situationer då personalen 
känner osäkerhet. I längden är värderingarnas roll att hjälpa företaget att uppnå uppsatta mål. 
Därför valde vi att tidigare använda uttrycket ”leda” istället för att styra personalen, eftersom 
de endast använder värderingarna genom ett coachande sätt.  
 
Detta leder oss in på hur värderingarna på ett tydligt sätt indirekt påverkar arbetsplatsklimatet 
på ett positivt sätt. Även om rak och öppen kommunikation inte är en konkret del i företagets 
värderingsgrund, bidrar flera av värderingarnas utformning till detta, vilket var det som 
framstod som viktigaste anledningen till den goda stämningen. I vårt femte och sista tema 
kunde vi se att majoriteten av respondenterna identifierar sig med företaget. Vissa mindre och 
andra mer. Däremot kunde vi inte identifiera att någon av respondenterna upplevde denna 
identifikation som skadlig på något sätt, utan endast som något utvecklande. På nationell nivå 
upplevde flera av respondenterna en form av sekt-känsla, som av några uppfattades som lite 
obehaglig och främmande. Däremot inte alls i samma skala på lokal nivå. 
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5.3 Diskussion 

Frågan vi ställer oss är huruvida värderingar främst finns till för att de ska bli Sveriges bästa 
arbetsplats, eller om de främst är ett verktyg som får företaget att uppnå ekonomisk framgång. 
Av de intervjuer vi gjort har vi fått en väldigt ensidig bild av detta, genom att de menar dessa 
två delar går hand i hand och det endast blir en ”vinn-vinn”-situation. Många av medarbetarna 
gav oss endast en bild av att värderingarna fyller en funktion på individnivå, och verkade inte 
direkt funderat över varför företaget ens använder sig av värderingar, som ju egentligen 
kanske är för att i längden uppnå ekonomiska mål.  
 
Dessutom tror vi det är svårt att få en negativ bild av ett fenomen som värderingsstyrning, då 
vi insåg att företaget lyckats så bra med att anställa en viss typ av människor. Detta gör att 
ingen av respondenterna upplever sig ”styrda” av ledningen genom värderingar, utan endast 
ser de som en trygghet. Dessutom upplevde vi att samtliga respondenter verkligen tror på hela 
idén med att arbeta med värderingar, vilket också gör att ingen av respondenterna ens 
reflekterat eller vill reflektera över nackdelar. 
 
Vi kan också fråga oss om företaget behöver använda sig av värderingar i längden, då de 
genom att konsekvent anställa folk som är lika personlighetsmässigt, skapar ett varumärke 
som utåt sätt förknippas med just de personligheterna. Det kan komma att leda till att endast 
en viss typ av människor också söker sig till företaget. Samtidigt får värderingarna kanske 
mer och mer en annan typ av betydelse, att de från att vara vägvisare för personalen blir 
vägvisare för de som rekryterar.   
  
Eftersom personalen överlag gav oss ett så pass positivt intryck av allt som hade med 
värderingar att göra, undrar vi huruvida detta var ett resultat av deras lojalitet gentemot 
företaget. Det vi kunde gjort annorlunda i vår undersökningsprocess för att undvika detta 
ifrågasättande är möjligen att vi skulle kompletterat våra intervjuer med observationer, för att 
se hur deras redogörelser överensstämmer med verkligheten. Sen samtidigt anser vi oss inte 
haft varken tid eller möjligheter att göra detta. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det, trots ihärdiga försök, har varit svårt att finna 
nackdelar och baksidor med användandet av värderingar, eftersom företaget trots allt hamnat 
på listor över Sveriges bästa arbetsplatser av en anledning. 
 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi vid litteratursökningen insåg att ämnet är ganska outforskat, menar vi att 
kompletterande forskning är nödvändig för att faktiskt fastslå hur värderingar som styrmedel 
kan upplevas. Vi tror att fler studier av vårt slag behövs, och såklart också mer omfattande. 
Dessutom är det svårt att veta vilka konsekvenser för individen det faktiskt kan få i längden 
att identifiera sig för mycket med företaget, eftersom många av de vi intervjuat inte arbetat 
under en längre tid på företaget. Därför skulle det vara intressant att göra en liknande studie 
som vi gjort, och då endast inrikta sig på medarbetare som arbetat anmärkningsvärt lång tid 
inom samma företag, alternativt koncentrera sig på före detta medarbetare, för att undvika att 
lojalitet gentemot företaget påverkar deras redogörelser. 
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BILAGA A - Intervjuguide  

 

1. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

2. Kan du berätta om hur det var att börja arbeta här?  

3. Vad är det bästa med att arbeta på företaget?  

4. Om någon utomstående frågar om hur det är att arbeta på företaget, vad säger du då?  

5. Hur skulle du beskriva företagets värderingar, alltså vad företaget står för?  

6. Hur fick du som anställd reda på företagets värdegrund?  

7. Hur håller du dig uppdaterad angående värdegrunden?  

8. Vilken funktion tycker du att värderingarna fyller i företaget?  

9. Upplever du att du får användning av värderingarna i ditt arbete, och i så fall hur?  

10. Varför tror du att företaget använder sig av värderingar?  

11. Vad tror du är orsakerna till att ni placerar er högt på listor över Sveriges bästa arbetsplatser?  

12. Vad händer om din arbetsledare/chef upptäcker att ni inte känner till och följer företagets 
värderingar?  

13. Kan du ge ett exempel på en situation då dina personliga värderingar inte stämt överens med 
företagets? Vad har du gjort då?  

14. Vad skulle du göra om du upplever att en kollega inte följer företagets värderingar?  

15. Tror du att du har förändrats sen du började arbeta här, och i så fall på vilket sätt?  

16. Om du fick förändra något på arbetsplatsen, vad skulle det vara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA B - Intervjuguide till ledningsrepresentanten 

 

1. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

2. Kan du berätta om hur det var att börja arbeta här?  

3. Vad är det bästa med att arbeta på företaget?  

4. Om någon utomstående frågar om hur det är att arbeta på företaget, vad säger du då?  

5. Hur skulle du beskriva företagets värderingar, alltså vad företaget står för?  

6. Hur arbetar ni i ledningen med värderingar?  

7. Hur går det till när ni utvecklar nya värderingar?  

8. Hur går rekryteringen till?  

9. Känner du att du lever som du lär?  

10. Vad gör du om du upplever att någon av de anställda inte följer företagets värderingar?  

 

 

 


