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Förord  
 
Vi vill tacka Företaget samt vår kontaktperson på plats som har gjort det möjligt för 
oss att genomföra vår undersökning. Vi vill även tacka medarbetarna som deltog i 
undersökningen och för den tid de har bidragit med. När osäkerhet har uppkommit 
och riktlinjer har behövts har vi fått värdefull vägledning från vår handledare, tack! 
Engagemang, tålamod och samarbetsvilja har genomsyrat arbetsprocessen. Vi vill 
rikta ett stort tack till varandra för ett roligt och gott samarbete. Från första idé till 
sista skrivande ord i uppsatsen har arbetsfördelningen varit jämbördig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 
	  
	  



	  
	  

Sammanfattning 
 
En organisation är en komplex helhet med många komponenter som ska vara på sin 
plats för att organisationen ska kunna bedrivas. Organisationskultur och värdeord är 
begrepp som är aktuella i dagens organisationer som visat sig vara medel för att uppnå 
organisationens gemensamma mål. Värdeorden speglar värderingarna som kan finnas 
i organisationen. Företaget vi gjorde vår undersökning på har en värdegrund med 
tillhörande värdeord: service, respekt och ansvar, vilket var lämpligt i vår 
undersökning. Studiens syfte är att undersöka vilka påverkansfaktorer som kan bidra 
till en gemensam tolkning av värdeorden service, respekt och ansvar bland 
medarbetarna inom Företaget. Vi har undersökt hur en gemensam tolkning av 
värdeorden skapas samt på vilket sätt värdeorden etableras bland medarbetarna.  
 
Definitioner och teorier inom områdena organisation och organisationskultur är 
många. I den teoretiska referensramen beskriver Schein att värderingarna är av 
betydelse i en organisation. Hofstedes lök-diagram, som symboliserar manifestationer 
av kultur på olika nivåer av djup, beskriver att värderingarna anses som dolda i en 
organisation. För att värderingar ska vara betydelsefulla och vara medvetna av 
medarbetarna är kommunikationen viktig. Viktigt är även medarbetarens delaktighet 
och inflytande för att skapa förståelse och engagemang i värdegrundsarbetet. Chatman 
lyfter fram innebörden av att de individuella värderingarna och organisationens 
värderingar ska överensstämma. För att en gemensam tolkning ska finnas bland 
medarbetare i en organisation kan olika påverkansfaktorer vara av betydelse.  
 
Åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts för att undersöka vilka 
påverkansfaktorer som kan bidra till en gemensam tolkning av värdeorden, och 
utgjorde därmed empirin. Ljudupptagning användes och därefter transkriberades 
intervjuerna för en analytisk databearbetning utifrån den teoretiska referensramen. 
Resultatet i undersökningen visar att Företagets värdeord grundas på individuella 
tolkningar samt att orden uppfattas som allmängiltiga. Det finns brister i 
påverkansfaktorerna kommunikation samt delaktighet och inflytande, vilket kan ha 
varit avgörande i tolkningen av värdeorden service, respekt och ansvar.  
 
Nyckelord: Organisationskultur, värderingar, värdeord, påverkansfaktorer, 
kommunikation, delaktighet.  
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1 Inledning  

Många organisationer kan idag vara värderingsstyrda, vilket fångade vårt intresse till 
att undersöka hur värdeord i en organisation uppfattas av medarbetare. Det kan finnas 
många faktorer som är avgörande i hur medarbetaren upplever värdeorden i en 
organisation, och var ytterligare något som väckte intresset för denna undersökning. 
Att se värdegrundsarbetet och tolkningen av värdeorden ur ett medarbetarperspektiv 
är intressant då det oftast är medarbetarna som utgör det huvudsakliga arbetet. Det 
medför även att det kan vara medarbetarna som ska framställa organisationens mål 
och verksamhet. För att mål ska uppnås med hjälp av värdeord kan det krävas att 
medarbetare i en organisation har en gemensam tolkning av orden och dess innebörd. 
En ökad förståelse för vilka påverkansfaktorer som kan agera bakomliggande till en 
gemensam tolkning av värdeord, samt ökad förståelse för värdeordens betydelse är det 
vi önskar uppnå med undersökningen.  

 

1.1 Tidigare forskning inom området  
 
Det kan finnas faktorer som kan vara avgörande i hur värdeord i en organisation 
tolkas av medarbetarna.  Värdegrundsarbetet kan medföra fördelar för samtliga parter 
i organisationen och dess omvärld, men det kan även medföra en rad konsekvenser. 
Ambjörn (2014, s 12) liksom Saidac (2012) anser att företag med fungerande 
värdegrundsarbete är attraktiva arbetsplatser och har enklare att rekrytera och behålla 
personal. Ambjörn (2014, s 12) hävdar att värdegrundsarbetet bidrar till 
arbetsgivarvarumärket och något som underlättar vid rekrytering. Saidac (2012) anser 
att det krävs att värderingarna måste definieras i ord om de ska kunna kommuniceras. 
Det finns dock en risk att värdeorden endast uppstår men inte används i praxis. För att 
värdegrundsarbetet ska vara effektivt och framgångsrikt krävs det att det finns 
delaktighet och ansvar hos medarbetarna. Jensen (2011, s 8) anser att det första steget 
i värdegrundsarbetet är att skriva ner värdegrunden, men att det dock inte är en 
förutsättning för att värderingarna efterlevs eller ingår i organisationskulturen. Vidare 
beskriver Jensen att om värderingarna inte förankras i medarbetarens vardag kan det 
vara svårt att se nyttan i dem.  
 
Ambjörn (2014, s 16) beskriver att ett värdegrundsarbete balanseras mellan tre 
intressenter – ledning, medarbetare samt kunder. Intresset och inflytandet hos 
intressenterna kan vara olika beroende på exempelvis bransch eller privat styrning. 
Vidare anser Ambjörn (2014, s 16) att vid ett tjänsteproducerande serviceföretag är 
kulturen formad av och styrs av medarbetarna.  
 
Saidac (2013) anser att det är svårt att veta hur värderingar ska fungera i 
organisationen eller hur de ska implementeras. Det räcker inte att bara ha värdeord 
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utan betydelse. För att kunna utveckla värderingar i en organisation måste samtliga i 
organisationen kunna stå för och följa värderingarna. För att värderingarna ska kunna 
representeras av samtliga i en organisation kan det krävas att de grundas på 
medarbetarnas gemensamma uppfattning. En annan viktig del i utvecklingen av 
värderingarna i organisationen är att medarbetarna är aktiva och påverkar. På så sätt 
kan det vara viktigare med aktiva värderingar istället för aktiva medarbetare.  
 
Bengtsson (2012) beskriver att det kan vara ett dilemma att hitta värderingar som 
finns i vardagen och att lyfta upp dem i organisationen. Om det fungerar i praktiken 
menar Bengtsson att det skapas trovärdiga och adopterade värderingar. Att ett ord kan 
ha många betydelser är bekant, och det kan vara avgörande hur värderingarna 
levereras till hur de uppfattas. Bengtsson (2012) beskriver vidare att det är chefer som 
är symbolbärare, och om värderingarna inte lever är det heller ingen som lever upp till 
dem. Det är viktigt att ge värdeorden en innebörd och att så fort tillfälle ges ska 
exemplifieringar skapas. Den delen i värdegrundsarbetet ska vara på rutin och det är 
ett ständigt arbete. Bengtsson (2012) anser på så sätt att det är viktigt att arbeta med 
värderingarna tillsammans med medarbetarna, samt att ge värdeorden rätt tolkningar. 
Sjöberg (2011, s 10) anser dock att värdegrundsarbetet snarare handlar om att måla 
vackra ord istället för att tillsätta resurser. Om värdeorden är för allmängiltiga kan det 
leda till att alla ställer upp på dem. Om värdeorden inte omsätts i praktisk handling 
finns det en risk att de inte tas på allvar och faller i glömska (Ambjörn 2014, s 12). 
Alvesson (2000, s 97-98) ifrågasätter om organisationer har en eller flera 
organisationskulturer med tillhörande värderingar. Alvesson tvivlar på om 
organisationer ens har en egen kultur och om organisationen endast reflekterar 
omvärlden och dess branschförhållanden för att passa in. Om det endast är omvärlden 
som är i bejakelse kan det medföra att värderingarna inte anpassas inom företaget, och 
därmed inte gentemot medarbetarna.  

 

1.2 Problemområdet  
 
Vad som påverkar att värdeorden i en organisation tolkas gemensamt kan vara svårt 
att utläsa. Vad är det egentligen som påverkar en gemensam tolkning av värdeord 
bland medarbetarna i en organisation? Att samtliga i en organisation kan ta sig an 
värdeord som är allmängiltiga behöver inte vara till fördel. Om medarbetarna tar sig 
an värdeorden, endast grundat på den individuella tolkningen, kan värdeordens 
innebörd vara obefintlig eller betydelselös. Det kan vara problematiskt ur ett 
medarbetarperspektiv, men även från ett ledningsperspektiv. Om ledningens och 
medarbetarnas värderingar inte överensstämmer kan innehållet i värdeorden uppfattas 
olika. Vad som bidrar till att värdeordens innehåll är tydligt och innehållsrikt kan ha 
betydelse för att uppnå en gemensam tolkning bland medarbetarna, och i och med det 
har studiens syfte utformats.  
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1.3 Syfte och frågeställning  
 
Studiens syfte är att undersöka vilka påverkansfaktorer som kan bidra till en 
gemensam tolkning av värdeorden service, respekt och ansvar bland medarbetarna 
inom Företaget. För att undersöka studiens syfte har två forskningsfrågor, som är vår 
frågeställning, formulerats:  
 

1) Hur skapas en gemensam tolkning av värdeorden bland medarbetarna inom 
Företaget? 
 

2) På vilket sätt etableras värdeorden bland medarbetarna inom Företaget? 

 

1.4 Företaget  
 
Det företag som vi har valt att genomföra vår kvalitativa undersökning på är ett 
rekryterings- och bemanningsföretag. I den branschen som Företaget befinner sig i 
ingår bemanningsföretag och beställare i ett affärsmässigt avtal (Berg 2008, s 15). Då 
beställare inte ingår ett anställningsavtal med medarbetaren blir relationen mellan 
bemanningsföretaget och kunden, det vill säga beställaren viktig. Företaget grundades 
år 2005 och har internt 15 anställda i dagsläget. Sedan år 2005 har Företaget vuxit 
med över 50 % årligen. En av företagets grundpelare är värderingarna. Företagets 
grundvärderingar är att de ska mot kunder, kandidater, medarbetare och leverantörer 
agera efter värderingarna: service, respekt och ansvar. Ledningen har definierat 
värdeorden i ett samlat begrepp som benämns som SRA. I uppsatsen kommer 
benämningen SRA samt orden service, respekt och ansvar att varieras och används 
synonymt. I företagets personalhandbok exemplifieras hur SRA- service, respekt och 
ansvar ska användas och ett exempel är på vilket sätt de ska ta emot kunder, 
kandidater och konsulter. Företagets offentliga namn kommer i denna undersökning 
inte att nämnas. Företaget vi utför vår undersökning på kommer därför namnges som 
Företaget.  

 

1.5 Avgränsningar 
 
I studien undersöks enbart medarbetarna inom Företaget. Därmed inkluderas inte 
ledningen i vår studie. Utifrån syftet och frågeställningen i undersökningen är vi inte 
intresserade av ledningens tolkning av värdeorden. Vi har avgränsat oss till enbart ett 
företag och dess medarbetare för att sträva mot att få medarbetarnas tolkning av 
värdeord, vilket är möjligt på Företaget.  
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1.6 Uppsatsens disposition  
 
I inledningen introduceras läsaren till tidigare forskning och problemområdet inom 
forskningsområdet presenteras. Därefter redogörs undersökningens syfte och 
frågeställning. Relevanta teorier och tidigare forskning kommer därefter att 
presenteras i uppsatsens teoretiska referensram med tillhörande avsnitt. Därefter i 
metodkapitlet med tillhörande avsnitt kommer en redogörelse i, och motiveringar till 
hur vi har gått tillväga i den kvalitativa undersökningen. Analys av resultatet kommer 
sedan att presenteras. Presentation om uppfyllelsen av studiens syfte och i vilken mån 
frågeställningen har kunnat besvaras kommer sedan att redovisas. I kapitlet 
sammanfattande diskussion presenteras undersökningens slutsatser och avslutningsvis 
diskuteras undersökningens resultat och förslag på framtida forskning.  
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2 Teoretisk referensram  

I följande kapitel kommer en presentation av den teoretiska referensramen redovisas.  
Begrepp och teorier kommer att presenteras som sedan används för att förstå, förklara 
och beskriva det empiriska materialet i undersökningen. Den teoretiska referensramen 
är utformad utifrån syftet och därmed indelad i tre avsnitt: organisation, värderingar i 
organisationskulturen samt påverkansfaktorer. 
 

2.1 Organisation  
 
I följande teoriavsnitt kommer en organisations komplexitet att presenteras utifrån 
olika definitioner av begreppet. Företaget som undersökningen genomförs på ingår i 
den privata sektorn. Därmed diskuteras hur organisationer, i synnerhet i den privata 
sektorn, integrerar med omvärlden. Avsnittet presenterar sedan hur 
organisationskultur speglar organisationen. Avsnittet avslutas med en redogörelse för 
synliga och dolda nivåer i kulturen med hjälp av en figur som visar på problematiken 
med värderingarna.    

 

2.1.1 Begreppet organisation 
 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006, s 18) diskuterar organisation som ett mycket 
svårdefinierat begrepp och att en organisation är reserverat för större sociala system 
med välutvecklad arbetsfördelning. Vidare är en organisation även reserverat med 
olika regler för samhörighet, interaktion och belöningar och ofta med uppfattningar 
om vilka mål som försöks att uppnå. Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke 
och Torbiörn (2011, s 259) anser att en organisation definieras som samverkan mellan 
människor för att uppfylla ett gemensamt mål eller syfte. Det kan på så sätt vara 
många delar i organisationen som kan behöva vara på rätt plats för att överleva i 
omvärlden.  
 
För att få en helhetsförståelse över viktiga delar av en organisation presenterar Bakka, 
et al. (2006, s 27-28) systemteori. Begreppet system betyder ursprungligen 
sammanställning men i dagsläget en ”sammanhängande helhet med delar som står i 
vissa relationer till varandra och som fungerar efter vissa principer” (Bakka, et al. 
2006, s 27). Systemteorin har ett synsätt på en organisation som en biologisk 
organism med olika självreglerande processer. Bakka, et al. (2006, s 27-28) förklarar 
vad ett öppet och socialt system är - en komplex enhet sammansatt av parter som står i 
interaktion med varandra och som har två huvudområden som kräver uppmärksamhet. 
Huvudområdena är den inre regleringen och regleringen av förhållandet till 
omvärlden som det öppna systemet är beroende av.  Samspelet mellan alla delar i en 
organisation kan vara av betydelse om organisationen ska överleva. Omvärlden kan 
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förändras och därför kan det vara bra om organisationer är uppdaterade om omvärlden 
samt dess risker.  
 
Aronsson, et al. (2011, s 277-278) anser att en organisation är som ett öppet system, 
som är ett teoretiskt synsätt på organisationer. I det perspektivet ses organisationen 
som ett system som är beroende av aktiviteter från omvärlden och anpassningen till 
denna omvärld ger organisationen dess karaktär. I omvärlden finns intressenterna: 
kunder, aktieägare och medarbetare. Att medarbetarna ingår i omvärlden och inte som 
en tillhörande part i organisationen kan vara vilseledande. Ett naturligt synsätt kan 
vara att medarbetarna ingår i organisationen, och inte i omvärlden. I Aronsson, et al. 
perspektiv ses aktieägarna som en intressent bland många, och perspektivet fokuserar 
på faktiska beroenden mellan delarna i systemet. Det är omvärlden som styr 
organisationens överlevnad genom att det är systemets uppgift att omvandla input till 
sådan output som efterfrågas av organisationens omvärld (Aronsson, et al. 2011, s 
278). Om organisationen har fungerande och starka värderingar kan organisationen ha 
ett skydd gentemot omvärlden om problem skulle uppstå. Det kan även bidra till en 
attraktionskraft till kandidater eller kunder som efterfrågar specifika värderingar.  

 

2.1.2 Privata sektorn - i beroendeställning till omvärlden 
 
När Bakka, et al. (2006, s 29) diskuterar hur organisationer interagerar med 
omvärlden betonar de att i den privata sektorn är det marknaden som präglar hela 
systemet. En organisation i den privata sektorn är beroende av sin omvärld, där 
omvärlden genom feedback kan försvaga organisationens vidare existens. Företaget är 
en organisation som är beroende av sin omvärld och sina intressenter för att överleva. 
Granberg (2011, s 191) anser att det finns olika skäl till varför intresset för 
organisationskulturen uppstått och varför det är aktuellt. Granberg beskriver vidare att 
ett skäl är att företagen har utsatts för ökad konkurrens och ekonomiska problem. 
Företaget befinner sig i en konkurrerande omvärld där liknande organisationer kan 
sträva efter samma kunder och kandidater. Företaget är en organisation där 
medarbetare står i interaktion med både varandra, men även till kunder och 
kandidater. Det kan innebära att den inre regleringen och regleringen i förhållande till 
omvärlden kräver uppmärksamhet som en organisation i det öppna systemet är 
beroende av. 

 

2.1.3 Organisationskultur speglar organisationen 
 
Aronsson, et al. (2011, s 177) anser att organisationskultur syftar till attribut hos 
organisationen och att organisationskulturen speglar organisationen. Det kan vara 
svårt att definiera vad organisationskultur är. Hofstedes (2001, s 9) definition om vad 
kultur är skildras som den kollektiva programmeringen av sinnet som skiljer 
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medlemmarna i en grupp åt. Med en stark kultur får organisationsmedlemmarna en 
bättre förståelse och likaså samarbete, som i sin tur kan leda till att målen blir 
tydligare och uppfylls. Grundläggande antaganden beskriver Schein (2010 s, 23-26) 
som kärnan i kulturen medan Hofstede (2001, s 11) anser att den djupaste delen i 
kulturen är värderingar. Grundläggande antaganden och värderingar kan därför 
uppfattas som synonymt. Värderingarna förklarar Schein (2010 s, 23-26) som 
vägledande för hur medarbetarna ska handla i vissa situationer. Värderingarna ligger 
på en medveten nivå och det är åsikter och uttalanden som medarbetarna säger och 
kan identifiera med sig själv och andra.   
 
Begreppet grundläggande antaganden föredrar Schein (2010, s 23) som förklaring till 
den djupaste punkten i kulturen, Hofstede (2001, s 11) å andra sidan använder sig av 
begreppet värderingar som kärnan i sitt lök-diagram (se Figur 1). Schein (2010, s 23) 
anser att grundläggande antaganden är sådant som tas för givet av 
gruppmedlemmarna och behandlas som icke-förhandlingsbart. Vidare menar Schein 
att värderingar däremot är öppna för diskussioner och individer kan instämma eller 
inte instämma till dem. Grundläggande antaganden är något som existerar i praxis, 
och värderingarna kan anses vara något som kan beskrivas som de synliga 
grundläggande antagandena. Värdeord kan finnas i en organisation men att de sedan 
blir tagna för givet, blir självklara och omedvetna är nog inte meningen.  
 
Granberg (2011, s 195) jämför organisationskultur med subkultur. I kulturerna finns 
gemensamma personliga erfarenheter, tät och mer långvarig kontakt samt likartade 
personliga egenskaper. Detta kan jämföras med en arbetsplats. Granberg anser vidare 
att människor som tillbringar mycket tid tillsammans och som löser gemensamma 
uppgifter utvecklar gemensamma känslor och värderingar. Värderingarna ligger på så 
sätt grund till hur medarbetare väljer att handla i olika situationer. Om fler uppgifter 
löses gemensamt kan det även bidra till att en gemensam värdegrund etableras i en 
organisation. Kulturbegreppet och dess innebörd är överförd till 
organisationskontexten i syfte att kunna förstå, förklara och i viss mån styra individers 
tankar och handlingar i organisationer (Aronsson, et al. 2011, s 177).  
 
Aronsson, et al. (2011, s 177-178) anser att kulturen delas av alla i organisationen och 
speglar gemensamma upplevelser och förhållningssätt till olika fenomen och 
situationer. Kulturen formas genom interaktionen mellan medarbetaren och 
arbetsplatsen. Det kan innebära att det kan skapas gemensamma förhållningssätt hos 
medarbetare om det finns en gemensam uppfattning av kulturen. En stark och 
gemensam organisationskultur, med hjälp av affärsidéer, logotyper och ritualer, 
skapar stark gemensam identifikation och samhörighetskänsla med bland annat 
gemensamma värderingar hos de anställda (Aronsson, et al. 2011, s 178). Granberg 
(2011, s 191) anser att chefer i organisationer starkt påverkar kulturen i det dagliga 
arbetet. Det kan innebära att det kan vara cheferna som sätter en prägel i hur 
medarbetare löser exempelvis arbetsuppgifter eller hur deras förhållningssätt ser ut. 
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Det kan tolkas som att chefens egna värderingar oftast ligger till grund för hur 
styrdokument och riktlinjer tolkas. 
 

2.1.4 Synliga och dolda nivåer i kulturen  
 
Granberg (2011, s 191) anser att kulturen kan utgöra ett hinder då den inte består av 
de handlingar som sker i en organisation, utan speglar bara det som ligger bakom 
kulturen i form av antaganden, synsätt och värderingar. Hofstede (2001, s 11) 
använder en lök som modell (se Figur 1) som ska symbolisera manifestationer av 
kultur på olika nivåer av djup. Lök-diagrammet avbildas som lagren i en lök runt en 
kärna som består av värderingar. Granberg (2011, s 224) anser att det finns fyra ord 
som kan användas för att beskriva omfattningen av kulturbegreppet - symboler, 
hjältar, ritualer och värderingar. Dessa ord beskriver Hofstede (2011, s 10) som 
lagren på en lök, där symboler representerar det ytligaste lagret av löken och 
värderingar är de djupaste kulturuttrycken. Modellen visar att värderingarna är minst 
synliga i en organisationskultur, vilket kan leda till problematik vid förståelse eller 
tolkning av värderingarna när de inte syns.  
	  

	  
 
 
Granbergs (2011, s 224) beskrivning av symboler i Hofstedes (2001, s 11) modell 
beskrivs som ord, gester, objekt eller bilder som för organisationens medlemmar har 
en viss betydelse och som endast medlemmarna känner igen. Det är alltså symboler 
som kan ses som väldigt självklara för medlemmarna i organisationen. Det kan 
exempelvis vara ord, en jargong eller en klädstil (Granberg 2011, s 224). Det näst 
yttersta lagret i lök-diagrammet är hjältar, som innebär att personer, döda eller 
levande, som har ett karaktärsdrag som är ihågkommit i en kultur och som ses som en 
förebild. Med ritualer beskrivs de kollektiva aktiviteterna - det kan exempelvis vara 

VÄRDERINGAR
ar	  

RITUALER	  

HJÄLTAR	  

SYMBOLER	  

SYNLIGA	  

Figur 1 Lök-diagrammet (Hofstede 2001, s 11) 
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hur medlemmarna i organisationen hälsar på varandra (Granberg 2011, s 224). Längst 
in i löken finns organisationskulturens värderingar som utgör kulturens kärna.  
 
Hofstede (2001, s 10) anser att värderingarna ingår i det kognitiva systemet, vilket gör 
värderingarna dolda. Vidare anser Hofstede att symboler, hjältar och ritualer ingår i 
observerbara objekt och händelser i kulturen - de syns och kan därmed beskrivas och 
ändras. Om något i en organisation inte syns i praxis kan en slutsats vara att det är 
svårföränderligt och svårt att beskrivas. Om förändring ska ske i en organisation kan 
något synligt och hanterbart krävas. Granberg (2011, s 225) anser dock att det är naivt 
att tro att det går att påverka kulturen med vackra värdeord. Det kan vara nästintill 
omöjligt då de grundläggande värderingarna kan ses som dolda. Med hjälp av 
Hofstedes modell och beskrivning anser Granberg att värderingar utgör 
organisationskulturens kärna och att värderingarna inte kan studeras direkt. En 
anledning till att värderingarna inte kan studeras på ett enkelt sätt anser Granberg 
(2011, s 224) kan bero på att de är omedvetna eller undermedvetna. En organisations 
innersta värderingar är mycket svåra att beskriva i ord. Om det inte går att beskriva 
eller ändra värderingarna i en organisation, kan det därför ses som omöjligt att 
beskriva dem i ord.  
 
Modellen visar komplexiteten gällande en organisations värderingar. Det är svårt att 
upptäcka och se relevansen i värderingarna på grund av att de är dolda. Lök-
diagrammet visar även att en organisations värderingar kan vara svårföränderliga, 
vilket kan ses som problematiskt. Det kan bli problematiskt om organisationens 
värdeord inte är de ord som organisationen egentligen står för. Det kan innebära att 
det bara är normativa ord som organisationen bör vara men inte deskriptiva - så som 
organisationen är i verkligheten.  
 

2.2 Värderingar i organisationskulturen  
	  
I kommande avsnitt introduceras värderingarna i organisationskulturen. 
Värderingarna kan ha en betydande roll i vad som kan bidra till uppfattningen av 
värdeord. Vad som kan bidra till uppfattningen av värdeorden är relevant då följande 
teorier kan bidra till att besvara hur den gemensamma tolkningen skapas. En 
organisations värderingar i relation till medarbetarens beskrivs och därefter 
presenteras tidigare forskning gällande hur värderingar kan arbetas med i 
värdegrundsarbetet. Avslutningsvis redovisas definitioner på orden service, respekt 
och ansvar utifrån olika teoretiska utgångspunkter.  
 

2.2.1 Värderingar definierar organisationskulturen 
 
De gemensamma värderingarna och normerna i en organisation kan ses som en 
definition av organisationskulturen (Alvesson & Svenningsson 2008). Alvesson och 
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Svenningsson anser att kultur betyder att individer i en grupp tolkar något någorlunda 
lika, i kontrast till andra gruppers tolkningar. Kulturen är svår och trög att förändra 
och människor har en tendens att hålla fast till värderingar. Det innebär att om 
värderingar i en organisation förändras behöver det inte ske en förändring i 
medarbetarens vardag. När värderingar och vanor redan är etablerade hos 
medarbetaren kan det vara omöjligt att förändra ett förhållningssätt. Alvesson och 
Svenningsson (2008) anser att kultur snarare handlar om tankesätt, värderingar och 
idéer än om konkreta och synliga delar av organisationen. Det går även att skildra i 
Figur 1 där värderingarna beskrivs som dolda. Tankesätt och idéer kan uppfattas som 
svåra att förändra, och om värderingar utgörs av detta blir även de på så sätt 
svårföränderliga.  
 
En annan definition av vad värderingar innebär är de grundläggande principer och 
beteenden som ger en organisation dess form och karaktär samt ledsagar den i sitt 
agerande (Karlöf & Helin Lövingsson 2003, s 341-344). Karlöf och Helin Lövingsson 
beskriver värderingar som något som är spridda och väl förankrade i organisationen, 
och som kan beskrivas som det ”klister” som håller ihop organisationen vid 
decentralisering och utveckling. Vidare beskriver Karlöf och Helin Lövingsson att 
värderingarna inte är något som uppfinns av ledningen, utan snarare att det är något 
som finns etablerat i organisationen. Värderingarna kan ses som en funktion av bland 
annat kunder eller konkurrenstryck. Karlöf och Helin Lövingsson (2003, s 341-344) 
beskriver att värderingarna är något som sitter i väggarna, och som kan skildras till att 
det är det som finns etablerat i organisationen. Syftet med att arbeta med värderingar i 
regel ses som något till att bevara och lyfta fram de positiva värderingarna. Att 
förändra värderingar tar tid, och Karlöf och Helin Lövingsson menar (2003, s 341-
344) att det är ett etablerat faktum att det tar minst fyra år att förändra en 
organisationskultur. Det kan anses som svårt att förändra värderingarna oavsett om 
organisationskulturen förändras. Det bekräftas av Karlöf och Helin Lövingssons 
resonemang om att värderingarna sitter i väggarna.   
 
Värderingar beskrivs å andra sidan av Bruzelius och Skärvad (2004, s 125) som något 
som styr ledningens och medarbetarnas beteende och agerande. Bruzelius och 
Skärvad menar även att det är värderingarna som styr vilka kunder som är intressanta, 
vilka resurser som är viktiga att ha samt vad varumärket ska stå för. Det är från 
värderingarna som individers beslut och handlingar utgår ifrån (Bruzelius & Skärvad 
2004, s 125). Skillnaden från Karlöf och Helin Lövingsson är att värderingarna även 
riktar sig till externa parter så som kunder. Resonemangen om att de externa och 
interna värderingarna är de samma, och om värderingarna i organisationen har 
arbetats fram med avsikt av att rikta sig mot medarbetarna eller för att attrahera 
kunder eller övriga externa parter, kan vara förvirrande. Positivt kan dock vara att 
värderingar kan attrahera ”rätt” kunder. Om värderingarna riktar sig mot rätt kunder 
kan det vara ännu ett argument gällande att värderingarna är viktiga inom en 
organisation.  
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2.2.2 Värderingar i relation till arbetsplatsen  
 
Att värderingar överensstämmer i relation till arbetsplatsen kan låta bra, men kan vara 
svårt att uppnå. Singh, et al. (2011) anser att värderingar är viktiga att studera i 
relation till arbetsplatsen då de är grunden till förståelse av attityder och motivation 
hos medarbetaren. Det kan vara värderingarna som ligger till grund till hur 
medarbetarna uppfattar arbetsplatsen. Värderingar spelar roll i syftet till att ge en 
mening (Singh, et al. 2011) och kan vara avgörande i samspelet till företagets 
värderingar. Att ge värderingarna en mening för medarbetaren kan i sin tur leda till ett 
samspel till företagets värderingar, och därför kan det vara viktigt att meningsfulla ord 
stå i fokus. Om det inte uppfattas som meningsfulla ord hos medarbetarna kan en följd 
bli att det inte finns ett samspel, eller snarare saknas identifikation till företagets 
värderingar. Om det inte finns en identifikation till värderingarna i organisationen kan 
det även vara svårt att identifiera medarbetare och organisationskultur. Konceptet 
värdesystem definierar Singh, et al. som en ”varaktig organisations föreställningar om 
att föredra ett uppförande eller tillstånd som är av relativ betydelse”. Det kan betyda 
att definitionen av värderingar är kopplat till beteende hos medarbetare. 
Värderingarna kan då styra handlingsutlopp och förhållningssätt. Om det inte finns en 
tydlig värdegrund finns, och att medarbetaren inte finner ett samspel, kan en följd 
vara att medarbetaren väljer att lämna organisationen.  
 
En definition av värderingar som Singh, et al. (2011) presenterar är de mål som 
eftersträvas för att tillfredsställa sina behov. Till skillnad från Bruzelius och Skärvad 
(2004, s 125) är det tillfredsställelse av behoven som ligger i fokus vid värderingarna. 
Den här förståelsen av värderingar indikerar att det finns ett samband mellan behov 
och värderingar (Singh, et al. 2011). Innebörden och vikten av värderingarna anser 
Singh, et al. bland annat vara att värderingar har en betydande roll i arbetssituationer 
och att värdeord kan ha en drivande kraft. Att värderingarna kan ha en drivande kraft 
kan låta självklart. Vad som kan vara en underliggande faktor till att värderingarna 
kan fungera som en drivande kraft kan dock anses oklart.  
 
En slutsats som Singh, et al. (2011) drar är att värderingar har en viktig roll i 
utformningen av den grundläggande inställningen och uppfattningen av människor. 
Det är även betydande till attityder och förväntningar till hur medarbetaren ser på 
arbetsplatsen (Singh, et al. 2011). Vad som kan skildras i definitionen är att 
värderingarna redan finns i organisationen och till föreställningen om att det ”sitter i 
väggarna”. Det kan innebära att det finns en grundläggande inställning, attityder och 
förväntningar på arbetsplatsen sedan tidigare som redan finns implementerat i 
organisationen. Om det finns ett gap mellan individens egna värderingar och 
arbetsplatsens värderingar kan negativa följder uppstå. Negativa följder som kan 
uppstå kan exempelvis vara beteende som kan leda till missnöje, oro, stress, brist på 
förtroende och dåliga resultat (Singh, et al. 2011). Vad som kan skildras är att om 
medarbetarens och företagets värderingar inte överensstämmer kan försämrade 
resultat bli en följd. Det kan finnas andra anledningar till att negativa resultat uppstår 
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och det behöver inte vara att värderingarna hos en individ och en organisation inte 
överensstämmer. Det kan på så sätt bli svårt att bevisa om och hur det är 
värderingarna som är orsaken till att negativa resultat uppstår.  

 

2.2.3 Arbetet med värderingar 
 
Beroende på ambitionsnivå eller smak och tycke finns det olika sätt för organisationer 
att arbeta med värderingar (Karlöf & Helin Lövingsson 2003, s 341-344). Områden 
som angreppssätten syns i är exempelvis medarbetarundersökningar och kreativa 
övningar. Vid medarbetarundersökningar anser Karlöf och Helin Lövingsson (2003, s 
341-344) att medarbetarna i organisationen tar ställning till påståenden som i sin tur 
kan baseras på en standardiserad uppsättning värdeladdade ord. Karlöf och Helin 
Lövingsson beskriver vidare att utifrån påståendena kan medarbetarna sedan ange 
vilka som stämmer bäst in på verksamheten och utifrån det kan diskussioner leda till 
vilka värderingar som styr verksamheten. Intressant är att Karlöf och Helin 
Lövingsson nämner att medarbetaren får ta ställning till värdeorden efter att de har 
utformats. För att sträva mot värderingar som delas och med gemensamt 
förhållningssätt av medarbetaren, kan en lösning förslagsvis vara att ha 
medarbetarundersökningar eller övningar innan värdeorden utformas. Om den 
möjligheten finns, att ha övningar innan värdeorden utformas, kan det leda till att 
värdeorden är baserade på förslagsvis medarbetarnas individuella tolkning till orden.  
 
Karlöf och Helin Lövingsson (2003, s 342) beskriver vad som bör uppmärksammas 
om misstagen i värderingsövningarna. Karlöf och Helin Lövingsson anser att en av 
den vanligaste typen av övningar, att ledningen utifrån visioner, varumärket eller 
annat, identifierar nyckelord som de anser organisationen bör stå för. Det kan finnas 
en problematik i hur medarbetarna tolkar värdegrundens text. Texten kan tolkas som 
normativ, föreskrivande, eller som deskriptiv, beskrivande (Orlenius 2001, s 25). 
Viktigt kan därför vara att organisationen arbetar med värdeorden. Om värderingarna 
inte är baserade på organisationens verkliga värderingar och förankrat hos 
medarbetarna blir det inte mer än tomma ord (Karlöf & Helin Lövingsson 2003, s 
342). Att ledningen utformar värderingarna i organisationen uppfattas kanske inte 
som något ovanligt. Det kan dock utifrån Karlöfs och Helin Lövingssons slutsats leda 
till att det finns en risk till tomma ord. Det kan därför för ledningen vara värt att tänka 
på hur värderingarna inte ska uppfattas som tomma ord. Det kan vara bra att det finns 
ett arbetssätt som skapar värdeord som hela organisationen, inkluderat medarbetarna 
kan identifiera sig med. Anledningen till detta är att det då kan motverka att 
misstolkningar uppstår och att orden förhoppningsvis inte uppfattas som 
allmängiltiga. För att värdeorden inte ska bli normativa kan det vara viktigt att 
värdeorden beskriver hur organisationen är och inte hur organisationen bör vara.  
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2.2.4 Definitioner av värdeorden service, respekt och ansvar 
 
Service, respekt och ansvar är tre ord som kan ha olika definitioner. Då studiens syfte 
är att undersöka vilka påverkansfaktorer som kan bidra till en gemensam tolkning av 
värdeorden service, respekt och ansvar bland medarbetarna inom Företaget, kommer 
olika definitioner av orden beskrivas nedan.  
 
Service definieras av Nationalencyklopedin (NE) (Nationalencyklopedin 2014) som 
bland annat en åtgärd eller en aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder, eller som 
kontroll och underhåll av exempelvis maskiner. I ett tidigare stadie användes service 
som en synonym till tjänst. NE menar att företag som producerar tjänster ofta kallas 
för serviceföretag. Intressant är att service och tjänst kan uttolkas som synonymer. Att 
visa god service, och samtidigt indirekt betyda att visa god tjänst kan vara 
vilseledande. Det kan finnas olika uppfattningar om vad service innebär, där tidigare 
erfarenheter, egenskaper och tidigare yrkesbransch kan ha påverkan. Det kan på så 
sätt finnas en delad definition som gör begreppet en aning allmängiltigt. När någon 
ger service innebär det enligt Larsson (2002, s 355) att det alltid är i kontakt med 
kunderna, oberoende vilken sektor det berör. Det handlar om att samspela, och 
samspelet kan pågå under en lång eller kort period. Larsson anser att det finns tre 
typer av stöd för att god service ska upprätthållas. Det handlar om ledningens stöd, 
fysiskt stöd samt ett stödjande system. Det viktigaste av stöden menar Larsson är 
ledningens stöd. Det är ledningen som ansvarar för att medarbetarna ska uppmuntras 
och inneha en serviceinriktad attityd eller motsvarande agerande (Larsson 2002, s 
355). Det kan i praktiken innebära att om ledningen inte är tydlig med vad god service 
innebär eller är, kan en följd bli att medarbetarna inte uppger en god service.  
 
Begreppet respekt definieras av NE (Nationalencyklopedin 2014) som visad eller 
upplevd, hög värdering i bemärkelse till en persons egenskaper - ofta med bibetydelse 
av fruktan, ställning eller uppträdande som inger aktning. Respekt kan innefatta en 
subjektiv tolkning, och det kan även vara av betydelse om det handlar om låg eller 
hög grad av respekt. Om respekten är av låg grad ger definieringen ”hög grad av 
värdering” troligtvis en missvisande bild. Det kan vara av betydelse om respekten är 
av låg eller hög grad och respekt kan vara något som existerar eller ej. Det kan även 
vara ett begrepp som upplevs som en egenskap hos en individ eller inom sig själv. Det 
kan helt enkelt vara ett begrepp som är svårt att utläsa. NE:s definition på vad 
begreppet respekt innebär blir därför svårt att tillsätta i praktiken och i syftet till att 
utläsa vad respekt tolkas som hos medarbetarna. Att erkänna sin eller någon annans 
värdighet, eller att bemöta kapaciteten för autonomi är en del av vad Besch (2014, s 
207) definierar respekt. Det innebär även att acceptera orsaker eller kommunikation 
som kan vara en del av vad som ibland åberopas för att ta reda på vad det handlar om 
hos människor som kräver sin diskursiva status (Besch 2014, s 207). Det kan 
uppfattas som en bred definition om vad respekt innebär, och det kan även vara svårt 
att hantera begreppet. Om begreppet är ohanterligt kan det bli svårt att tillsätta 
innebörden i praktiken. Heberlein (2008, s 17) anser å andra sidan att vid respekt av 
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sig själv innebär det att ha en känsla för sitt eget värde. Det kan innebära att ha en 
övertygelse över de egna drömmarna, förhoppningarna och planerna som är värda att 
kämpa för. Den riktiga definitionen på vad respekt innebär kan bli svårtolkad och det 
kan vara olika för den enskilde vad respekt innebär. 
 
Definitionen av ansvar är enligt NE (Nationalencyklopedin 2014) ”skyldighet att se 
till att viss verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker”. Att ansvar 
endast definieras av NE inom en verksamhet är intressant då ansvar endast syftar till 
vad en individ har i en verksamhet och inte i en generell mening. Ansvar kan vara 
något som tillhör vår individuella förpliktelse – att exempelvis visa ansvar gentemot 
vår omvärld. Ytterligare en definition om vad ansvar innebär är att ansvar kan krävas 
eller ställas till någon (Johansson 1998, s 43). Det innebär att någon utomstående kan 
kräva ansvar, vilket även indirekt kan innebära att en person kan kräva ansvar från 
någon utomstående. Ansvar är även relaterat till skyldighet (Johansson 1998, s 43) 
och kan visas gentemot någon, eller mot sig själv.  
 

2.3 Påverkansfaktorer  
 
I avslutande teoriavsnitt kommer en beskrivning tilldelas gällande vilka 
påverkansfaktorer som kan ligga till grund för en gemensam tolkning av värdeord i en 
organisation. Påverkansfaktorer kan vara bakomliggande, och kan även fungera som 
en begräsning i värdegrundsarbetet. Påverkansfaktorer kan dock ses ur ett perspektiv 
som en bakomliggande möjlighet till ett väl fungerat värdegrundsarbete. För att en 
gemensam tolkning hos medarbetare ska finnas kan påverkansfaktorer vara 
avgörande. Vidare kommer olika påverkansfaktorer beskrivas och innebörden 
redovisas.   
 

2.3.1 Inflytande och delaktighet  
 
Om företagets och medarbetarnas värderingar överensstämmer medför det effektivitet 
för båda parter, och när medarbetarna har tagit till sig och accepterat värderingarna 
krävs ofta mindre styrsystem och ledning (Bruzelius & Skärvad 2004, s 318-322). För 
att det ska finnas goda förutsättningar för att medarbetarna ska förstå vad som fodras 
av dem, krävs det att medarbetarna är medvetna om vad organisationen står för 
(Bruzelius & Skärvad 2004, s 318-322). Ett tillvägagångsätt kan vara att tydligt visa 
vad organisationen står för genom tydliga värderingar som kan exemplifieras. Det 
bekräftar Bruzelius och Skärvad (2004, s 318-322) som anser att det är värderingarna 
som ger medarbetarna vägledning om vad som är viktigt när de löser problem eller 
utför sina arbetsuppgifter. Genom att ge en tydlig vägledning kan det vara bra att 
exemplifiera värderingarna, och ge dem en gemensam betydelse. Det kan i sin tur, 
som tidigare nämnt, medföra ett gemensamt förhållningssätt hos medarbetare i en 
organisation.  
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Bruzelius och Skärvad (2004, s 140) anser att motivation hos medarbetaren uppstår 
vid identifiering med organisationens värderingar och vid trivsel att arbeta i 
organisationen. Som tidigare nämnt är identifiering återkommande, och ses som en 
viktig faktor i arbetet med värderingarna. Bruzelius och Skärvad (2004, s 140) 
beskriver vidare att det krävs ett kritisk ställningstagande hos medarbetarna för att inte 
sluta tänka själva – de måste även förstå och ta ställning till vilka värderingar och 
grundläggande antaganden som verkligen gäller i organisationen. Vad Bruzelius och 
Skärvad anser med kritiskt ställningstagande är något diffust och det kan uppfattas 
som att medarbetaren ska skapa sin egen tolkning.  
 
Idag finns det en ökad efterfrågan på engagerade medarbetare som behöver lite eller 
ingen handledning alls för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt (Amah & Ahaiazu 
2013). Ytterligare ett argument för effektivitet är att grupptillhörighet och de 
tillhörande kollektiva beteendena är en primär källa i skillnaderna i lönsamhet och 
organisationseffektivitet. Amah och Ahaiazu (2013) beskriver organisationskulturer 
som betecknas som högt engagerade och tenderar att starkt uppmuntra deltagandet 
hos medarbetarna och känslan av ansvar. Deltagande kan leda till känslan av ansvar. 
Från delaktighet och ansvar menar Amah och Ahaiazu (2013) att det växer ett större 
engagemang för organisationen och en ökad förmåga till självständighet. Engagemang 
innebär bland annat att bygga upp ett ansvar, och det är viktigt då det leder till en enad 
vision, värderingar och syftet i organisationen (Amah & Ahaiazu 2013). Engagemang 
har på så sätt visat sig vara en viktig faktor som påverkar effektiviteten i en 
organisation. För att en organisation ska ha gemensamma värderingar kan alltså en 
lösning vara ökat engagemang hos medarbetarna.  
 
Graden av deltagande hos medarbetare i en beslutsprocess eller liknande ger känslan 
av ansvar och kan därmed leda till produktivitet. Det i sin tur leder till en enad syn till 
och på organisationens vision, värderingar och syfte (Amah & Ahaiazu 2013). Om det 
finns ett gemensamt inflytande, där samtliga är involverade anser Amah och Ahaiazu 
att det kan innebära att information, kunskap och uppfattningar blir gemensamma. Det 
kan leda till ett meningsfullt bidrag från alla i exempelvis beslutsprocesser.   

 

2.3.2 Kommunikation av värderingar  
 
Huvudansvaret för att kommunikationen ska nå medarbetaren ligger på chefernas 
ansvar, och det är även deras ansvar att information inom organisationen, så som 
beslut, rutiner och policys efterföljs (Den, Boon, Verburg & Croon 2013). Lika väl 
som att kommunikationen ska nå fram till medarbetarna, ligger det även på chefens 
ansvar att leverera och implementera praxis i organisationen (Den, et al. 2013). Det är 
av betydelse i hur chefen levererar exempelvis organisationens värderingar – 
beroende på hur kommunikationen förmedlas kan även skillnader i medarbetarnas 
uppfattningar om värderingarna skapas. Bristen på kommunikation kan därför få 
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missledande konsekvenser och det kan även vara avgörande i uppfattningar av olika 
delar i organisationen (Den, et al. 2013). En annan följd kan bli att ledningen ser på 
värderingarna i organisationen på ett sätt, samtidigt som medarbetarna ser på 
värderingarna utifrån ett annat perspektiv, vilket kan bli en negativ följd. Om 
kommunikationen missuppfattas av medarbetarna kan det leda till att syftet som 
ledningen vill förmedla inte uppfylls.  
 
När chefer lyckas framföra den korrekta och användbara informationen till 
medarbetarna hjälper det medarbetarnas inställning och det minskar även osäkerheten 
(Den, et al. 2013). Det kan i sin tur kopplas till tidigare argument att om värderingarna 
uppfattas gemensamt kan det medföra positiva följder. Den, et al. anser att den höga 
kvalitén av kommunikation som kan framkomma hjälper medarbetarna att förstå sin 
uppgift, förväntningarna och för att förstå grunden till de olika organisatoriska 
besluten. Det kan även medföra att medarbetarna kan få en enad syn på 
organisationens värderingar.  
 
När kommunikationen är tydlig, tillräcklig och konsekvent kommer de anställda med 
hög sannolikhet få en mer tydlig insikt i organisationens syfte, och därmed även 
organisationsvärderingarna (Den, et al. 2013). Den, et al. menar å andra sidan att när 
chefens kommunikation är inkonsekvent och förvirrande medför det mindre klarhet 
och osäkerhet om organisationsfrågor. Larsson (2008, s 86) hävdar att när det finns en 
uppfattning om att medarbetarna får för lite information är lösningen inte att öka på 
mängden information. Överflöd av information kan göra det svårt för medarbetarna 
att skaffa sig ”rätt” information. Larssons lösning på problemet är snarare att 
producera rätt information till rätt person, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Den 
lösningen kan låta självklar, men kan i praktiken vara svår att förmedla och 
eftersträva.  
 
Maubande, van Rheede och van Oudtshoorn (2011) beskriver kommunikation som 
den kontinuerliga processen av samspel mellan individer och från individer som 
skapar betydelsen och för att bilda relationer. Den organisatoriska kommunikationen 
beskrivs som en process där syftet är att medvetengöra betydelser hos individer med 
hjälp av verbala eller icke-verbala meddelanden (Maubande, et al. 2011). Det handlar 
alltså om en ständig process av samspel för att betydelsen och innehållet ska behållas. 
Avsikten med kommunikationen kan vara att medvetandegöra olika typer av 
information. Det kan även innebära att informationen kan medvetandegöras genom 
antingen ord eller andra kanaler.  
 

2.3.2.1 Informell information  
 
Bruzelius och Skärvad (2004, s 322) definierar informella kommunikationskanaler 
som det informella nätverk i organisationen som förmedlar värderingar och normer. 
Det kan vara betydelsefulla kanaler som kan vara avgörande i uppfattningen av 
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värderingar.  En stor del av vad som händer i organisationen är initierat av 
information via de informella kommunikationskanalerna (Bruzelius & Skärvad 2004, 
s 322). I organisationer där det finns en framgångsrik kommunikationskanal finns det 
bland annat enighet om grundläggande värderingar, som är gemensamma och som är 
väl förankrade hos alla medarbetare (Bruzelius & Skärvad 2004, 322). En slutsats kan 
därför vara att det är betydande vid gemensamma uppfattningar att det finns en 
fungerande kommunikation i organisationen. I en organisation där det finns en 
fungerande informell kommunikationskanal finns det även dagliga rutiner som 
förstärker organisationens värderingar (Bruzelius & Skärvad 2004, 322). Det kan 
betyda att om kommunikationen i organisationen är väl fungerande kan de dagliga 
rutinerna leda till förstärkta värderingar.  
 
I en organisation finns formell och informell information, och Larsson (2008, s 80-83) 
anser att de ofta hör ihop. Den formella kommunikationen beskriver Larsson som den 
information som består av de kommunikativa aktiviteter som ledningen i 
organisationen anordnar och förutsätter blir utförda utifrån en plan. Den informella 
kommunikationen beskriver Larsson (2008, s 80-83) snarare som en interaktion som 
medarbetare av olika skäl skapar vid sidan av den formella. Den informella 
kommunikationen omfattar både verbala och icke-verbala former, och Larsson (2008, 
s 80-83) anser att den dominerar med den interna kontaktarenan. Intressant är att 
Larsson beskriver att ju mer ledningen lyckas med den ordinarie kommunikationen, 
den formella, desto mindre behov finns det av den informella. 
 
Om den informella kommunikationen inte fungerar kan det få konsekvenser för 
samtliga parter i organisationen. Larsson (2008, s 82) beskriver att medarbetarens 
samlade känsla av delaktighet är en drivkraft som är motivationshöjande och som har 
betydelse för resultat. Om medarbetarna i en organisation är insatta och väl medvetna 
i organisationens uppgifter och mål kan det leda till positiva följder. Ett syfte i den 
informella kommunikationen enligt Larsson (2008, s 82) är att socialisera in 
medarbetarna i organisationens kultur. Det kan vara avgörande hur den informella 
kommunikationen fungerar i en organisation för att medarbetaren ska vara medveten 
om delarna i organisationskulturen. Larsson (2008, s 82) beskriver även att en väl 
fungerande intern kommunikation bland annat ger medarbetarna god överblick och 
skapar enighet om målen.  
	  

2.3.2.2 Intern och extern kommunikation  
 
Erikson (2008, s 71-73) beskriver att om ett företag vill nå ut till externa parter måste 
informationen först bli medveten av medarbetarna. Om den interna kommunikationen 
är otydlig finns det en risk att budskapet blir luddigt när det når externa parter. När 
fler personer är involverade i en dialog menar Erikson att det uppstår olika tolkningar 
av budskapen, och det är i slutändan de budskapen som når omvärlden. Det kan 
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innebära att budskapen, den subjektiva tolkningen av information, kan vara fel 
information som når sin mottagare.  
 
Om det finns en god intern kommunikation kan personalomsättning minska. Erikson 
(2008, s 71-73) anser att om medarbetarna medverkar i en konstruktiv intern dialog 
minskar kostnader för själva personalomsättningen. Intressant är att det spelar roll om 
delaktighet bland medarbetarna finns i den interna dialogen i en organisation, i 
samband till hur den interna kommunikationen fungerar. På så sätt går delaktighet och 
kommunikation inom en organisation hand i hand. Om värdeorden är etablerade i en 
organisation och delaktighet finns bland medarbetarna i värdegrundsarbetet, kan det 
underlätta att kommunicera och förhålla sig till värdeorden.  En annan följd vid en bra 
intern kommunikation är att det kan underlätta vid rekrytering. Om medarbetaren har 
fått information och goda kunskaper om sitt företag menar Erikson (2008, s 71-73) att 
det leder till att medarbetaren ger en korrekt och positiv bild av sin arbetsplats. Den 
information som förmedlas vid rekrytering kan därför vara en attraktionsfaktor för 
övriga parter.  
 

2.3.3 Synkronisering av värderingar 
 
Chatman (1989) liksom Kumar (2012) beskriver betydelsen av att en persons 
personlighetsdrag, värderingar och förmågor och organisationens värderingar 
synkroniserar. Det finns många aspekter inom organisationen, och människor som är 
viktiga vid beteenden, arbetets krav eller personlighetsegenskaper. Chatman (1989) 
anser dock att det är värderingarna som utgör en grundläggande och bestående del av 
både organisationer och människor. Värderingarna hos en individ fungerar som en typ 
av social kognition som underlättar vid anpassningen till sin omgivning (Chatman 
1989) och värderingarna påverkar sättet att bete sig på. Det är inte bara 
organisationens värderingar som påverkar vårt beteende på arbetet, utan även de 
personliga värderingarna. I en organisation anser Chatman (1989) att det snarare är 
värdegrunden som ger en utstuderad och generaliserad motivering till både lämpliga 
beteenden hos medarbetarna och för de funktioner som finns i organisationen. 
 
Chatman (1989) beskriver att de organisatoriska värderingarna bedöms som en 
produkt. En produkt kan ses som ett resultat av något. Vidare anser Chatman att om 
alla medarbetare delar samma värderingar skulle en majoritet av medarbetarna enas 
om dem, och de skulle framförallt vara medvetna om gruppens förståelse av 
värderingarna. Både organisatoriska och individuella värderingar kan beskrivas i 
termer av deras identitet eller hur starkt vi tror på dem i förhållande till andra värden. 
En beskrivning av de organisatoriska värderingarna anser Chatman (1989) är att det 
går att se hur vitt delade de är. Starka organisatoriska värderingar är både starkt 
uppfattade samtidigt som de är allmänt delade. Det finns alltså olika uppfattningar av 
värderingarna, där det kan vara avgörande hur medarbetarna förhåller sig och 
uppfattar dem i förhållande till de individuella värderingarna.  
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För att personer och organisationer ska klaffa krävs det att normer och värderingar i 
organisationer tolkas lika (Chatman 1989). Det kan innebära att om det finns en 
gemensam tolkning av normer och värderingar i en organisation kan det finnas ett 
samspel mellan individ och organisation. För att organisationens värderingar ska bli 
effektiva kan det krävas att värderingarna är tydliga, och att kunna se relevansen i 
dem. Det krävs även att värderingarna i organisationen kan skildras hos personen och 
för att situationer kan jämföras (Chatman 1989). För att kunna bedöma en 
organisations värdesystem anser Chatman att medarbetare som har varit en del av 
organisationen under minst ett till två år bör gemensamt kunna uttala sig om 
värderingarna. Det kan vara svårt att utläsa varför det endast är medarbetare som har 
arbetat ett till två år som kan uttala sig om värderingarna.   Beroende på hur andra 
faktorer, så som exempelvis kommunikation och delaktighet kan värderingarna 
implementeras under olika kort eller lång tid hos medarbetarna.   

 

2.3.3.1 Förändring av värderingar  
 
En stark värdegrund medför att medarbetare uppfattar innehållet och syftet av 
värderingarna enkelt (Chatman 1989). För att uppnå gemensamma värderingar i en 
organisation och hos medarbetaren kan det leda till att medarbetarens värderingar 
kommer att förändras för att likna organisationens värderingar (Chatman 1989). Det 
innebär alltså att en organisation kan komma att förändra de personliga värderingarna 
hos en medarbetare. Chatman (1989) anser att en följd av när starka organisatoriska 
värderingar och personliga värderingar hamnar i konflikt kan det leda till tre utfall. De 
tre utfallen är att medarbetarens värderingar förändras och blir mer lika 
organisationens värdegrund, organisationens värderingar kan förändras eller att 
medarbetare väljer att lämna organisationen. Det finns alltså flera utfall vid en 
värderingskonflikt, och intressant är vad som avgör vilket utfall det blir. Det kan bero 
på hur anpassningsbar medarbetaren är eller hur miljön påverkar medarbetaren. En 
annan tanke kan vara att tidigare erfarenheter och egenskaper kan ligga till grund för 
vilket utfallet blir.  
 
En förklaring till varför anställda kan få problem på en arbetsplats kan bero på att 
värden har förändrats (Kumar 2012). Kumar anser att medarbetarna är mer bekväma i 
en miljö som är i överensstämmelse med deras egna värderingar. Att placera individer 
i situationer i strid med sina egna personliga värderingar behöver inte vara positivt för 
varken organisationen eller medarbetaren. Enligt Kumar (2012) är det inte bara 
medarbetarens välbefinnande som kan vara i riskzonen om värderingarna inte 
överensstämmer - det kan även leda till minskat engagemang och att medarbetaren 
blir mindre produktiv.  
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2.3.3.2 Överensstämmelse och organisatoriskt engagemang 
 
Beroende på hur de individuella värderingarna integrerar med den organisatoriska 
miljön kan viljan att gå till arbetet påverkas. Moynihan, Donald P. Pandey, Sanjay K 
(2008) beskriver att medarbetare med högre organisatoriskt engagemang är mindre 
benägna att sluta. Begreppet engagemang är svårdefinierat, och Moynihan, et al. anser 
att det finns flera orsaker till att en arbetstagare går till arbetet. Engagemang kan 
därför vara en av orsakerna. För att koppla till ställningstagandet om att det finns 
många anledningar till varför vi väljer att gå till jobbet, är det intressant att ta reda på 
vilka. Moynihan, et al. (2008) anser att medarbetaren kan känna en förbindelse till en 
organisation genom att utföra arbete som stämmer överens med de individuella 
värderingarna. Synsättet är intressant men det kan finnas andra anledningar till varför 
vi väljer att gå till arbetet. Det kan bland annat bero på trivsel, samhörighet, 
ekonomiskt ersättning eller kollegor.  
 
Moynihan, et al. (2008) anser att det finns olika anledningar till varför värden är 
viktiga till vårt beteende och attityder. Värderingar kan styra vårt beteende, och vi kan 
agera olika beroende på vilka värderingar vi har. Om en organisations värderingar inte 
stämmer överens med de individuella värderingarna kan det leda till att individens 
beteende endast grundas på de individuella, och inte ur ett önskvärt beteende ur 
organisationens synvinkel. Organisatoriska och individuella värderingar kan ses som 
två skilda begrepp, men är i en del hänseenden starkt kopplade till varandra. För att 
behålla de önskvärda värderingarna i organisationen föreslår Moynihan, et al. (2008) 
att fokusera på organisatoriska värderingar. Om medarbetaren identifierar sig med 
organisationen resulterar det i en större önskan i att stanna (Moynihan, et al. 2008). 
För att skildra det i praktiken är ett förslag från Moynihan, et al. att definiera och 
kommunicera värderingarna och målen för organisationen. Att medarbetarna och 
ledningen definierar och kommunicerar värdeord tillsammans kan gynna 
organisationen, och därför är delaktighet inkluderat. För att kommunikationen av 
värderingarna ska ge önskad effekt kan det krävas att kommunikationen fyller sin 
funktion. För att tydliggöra detta kan kommunikationen ligga till grund i hur 
värderingarna tolkas.  
 

2.4 Sammanfattning  
 
Sammanfattningsvis kan en organisation uppfattas som en komplex helhet där 
värderingarna i organisationskulturen kan anses dolda. Att värderingarna kan ses som 
dolda kan vara problematiskt i värdegrundsarbetet. Det är svårt att framföra hur 
värdegrundsarbetet ska fungera på en arbetsplats, men om de individuella 
värderingarna överensstämmer med organisationens gynnas båda parter. Värdeorden 
som existerar i praxis kan arbetas fram med hjälp av olika verktyg. För att 
värderingarna ska kunna nå framgång och för att ett effektivt värdegrundsarbete ska 
existera kan olika påverkansfaktorer ha betydelse. Medarbetarens inflytande och 
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delaktighet är en del som kan bidra till ett fungerande värdegrundsarbete. För att 
delaktighet och inflytande ska finnas kan det vara viktigt att kommunikationen är 
fungerande i en organisation och även hur och när kommunikationen förmedlas.  
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3 Metod  

I följande kapitel redogörs hur vi har gått tillväga i undersökningen samt motivering 
till våra val - för att kunna besvara vår frågeställning. Vi kommer att presentera val av 
metod, vilket urval vi har, genomförande i undersökningen, hur analys av materialet 
har skett, styrkor och svagheter i undersökningen samt avslutningsvis etiska 
överväganden.  
 

3.1 Metodologiskt angreppssätt 
 
Följande metodavsnitt kommer att redovisa valet och motivering av metod i 
undersökningen. Därefter presenteras vilken kvalitativ datainsamlingsteknik som har 
används för insamling av empiri.  

 

3.1.1 Kvalitativ metod 
 
Problemområdet och syftet avgjorde vårt val av en kvalitativ metod i undersökningen. 
Den kunskap vi sökte var vilka påverkansfaktorer som kan bidra till en gemensam 
tolkning av värdeorden bland medarbetarna inom Företaget. Vi ville även undersöka 
hur en gemensam tolkning av värdeorden skapas och på vilket sätt värdeorden 
etableras bland medarbetarna inom Företaget. En kvantitativ metod undersöker ”var, 
hur och skillnader” för statistiska bearbetningar och analyser, vilket inte är aktuellt i 
vår undersökning. En kvalitativ metod blev därmed mest lämpad då det var den 
subjektiva uppfattningen och den djupare förståelsen hos medarbetaren som vi var 
intresserade av att undersöka. Kvalitativa undersökningar syftar till att få fram en 
djupare kunskap (Patel & Davidson 2011, s 119-120). En kvantitativ undersökning är 
inte lika omfattande och ger inte det data vårt syfte och frågeställning ämnar besvara. 
Kvantitativt inriktad forskning används vid forskning som avser mätningar vid 
datainsamlingen (Patel & Davidson 2011, s 13-14). Inom den kvantitativa metoden är 
ett syfte att undersöka ett resultat som ska vara så generellt som möjligt för att kunna 
generalisera resultatet till en population. Resultaten kan då betraktas som 
jämförelsebara med den undersökta gruppen (Patel & Davidson 2011, s 111-112). 
Generalisering var inte aktuellt i vår undersökning och blev därmed ytterligare en 
anledning till vårt val av metod. Patel och Davidson (2011, s 78) förklarar att syftet 
med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper hos någon, 
exempelvis informantens livsvärld eller uppfattning om ett fenomen. Det stämmer 
överens med syftet i vår undersökning då problemområdet är att undersöka hur en 
gemensam tolkning av värdeorden har skapats samt hur dessa har etablerats.   
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3.1.2 Intervjuer 
 
Vi valde att utföra enskilda intervjuer för att få den enskildes tolkning av värdeorden 
för att sedan undersöka om det fanns en gemensam tolkning. Hayes (2000, s 121) 
beskriver att intervjuer används för att få samlad data av individers idéer, åsikter eller 
redovisning av deras erfarenheter. Hayes (2000, s 121) beskrivning är ytterligare en 
anledning till valet av metod. I en kvalitativ metod finns även en möjlighet till att 
ställa följdfrågor, vilket kan ge ett mer fördjupat och omfattat svar från informanten. 
Till skillnad från en kvantitativ metod finns inte den möjligheten, vilket ytterligare var 
en anledning till vårt val av metod. I en kvalitativ metod samlas en bred insamlad 
data, vilket bidrog till en större möjlighet till analys än från en kvantitativ 
datainsamling.  

Undersökningen genomfördes på en mindre avgränsad grupp vilket anses vara en 
fallstudie. Patel och Davidson (2011, s 56-57) förklarar att ett ”fall” kan vara en grupp 
individer eller en organisation, och är i vårt fall Företaget. Fallstudiedesignen gav 
ramverket för insamlingen. Vi utgick från ett helhetsperspektiv och försökte få så 
heltäckande information om Företagets värdegrundsarbete som möjligt. 
Undersökningens ansats kombinerades på ett deduktivt och ett induktivt arbetssätt för 
att få den kunskap innehållande den teoretiska referensram och empiri som bidrar till 
att besvara frågeställningen. Att arbeta deduktivt och induktivt är ett arbetssätt för att 
relatera teori med empiri (Patel & Davidson 2011, s 23-24). Vid inläsning av tidigare 
forskning och teorier inom området framkom en förståelse inom forskningsområdet 
som bidrog till att ansatsen blev deduktiv. Vidare anser Patel och Davidson (2011, s 
23-24) att ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att utifrån teorier dra slutsatser som 
prövas i empirin. Den befintliga teorin gav ramverket för vilken information vi 
samlade in från empirin. När datainsamlingen genomfördes och bearbetades blev det 
dock en induktiv ansats då nya upptäckter framkom. Utifrån insamlad data 
formulerades därefter slutsatser.  

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket Patel 
och Davidson (2011, s 82) förklarar vara en intervjumetod som genomförs med hjälp 
av en intervjuguide. I intervjuguiden (se bilaga 1) berördes specifika teman som 
informanten hade stor frihet att besvara kring. Hayes (2000, s 121) förklarar även att 
semistrukturerade intervjuer ger stor frihet för informanten att besvara frågorna på, 
samt ger frihet för intervjuaren att ställa frågor i olika följder. Enskilda intervjuer 
genomfördes för att få medarbetarens subjektiva uppfattning om värdeorden på 
Företaget. Intervjuguiden (se bilaga 1) skapades och de exempel som berörs hänvisas 
från denna. För att undersöka ett teoretiskt formulerat problem operationaliserades 
teoretiska begrepp för att undersökas empiriskt. Intervjuguiden inleddes med neutrala 
bakgrundsfrågor så som ålder, befattning, utbildning samt hur länge de hade varit 
anställda på Företaget. Bakgrundsfrågorna formulerades för att de kunde komma att 
bli av betydelse i resultat. Därefter varierades öppna och mindre öppna frågor. Ett 
exempel på en öppen fråga var ”Vad är service för dig?” och syftet med den frågan 
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var att skapa en bra dialog och början till resterande frågor.  Ett exempel på en mindre 
öppen fråga som ställdes var ”Hur har du kommit i kontakt med SRA?”, där avsikten 
var att få ett mer specifikt svar. Intervjuguiden avslutades på ett sätt där vi gav 
informanten utrymme att kommentera frågorna samt ge feedback. Strävan var att 
avsluta intervjuerna på ett lättsamt sätt, för att informanten skulle få en bra upplevelse 
av intervjun.  I mitten av intervjuguiden ställdes frågor som berörde undersökningens 
frågeställning. Följdfrågor ställdes när utveckling av informantens resonemang 
behövdes. Frågorna som ställdes gav utrymme för informanten att svara med egna 
ord, vilket innebar en låg grad av standardisering (Patel & Davidson 2011, s 78). 
Frågorna ställdes dock i en förbestämd ordning med utrymme för utsvävningar, vilket 
gav en relativt hög grad av strukturering.  

 

3.2 Urvalsprocessen 
 
Den större grupp som vi var intresserade av att undersöka var medarbetarna på 
Företaget, som är ett rekryterings- och bemanningsföretag. Syftet i undersökningen är 
att undersöka medarbetarnas tolkning av värdeorden på Företaget, och därmed 
inkluderades inte ledningen i urvalet. Urvalet i undersökningen var åtta medarbetare 
på Företaget. Vi kontaktade samtliga 12 medarbetare på Företaget och de åtta första 
som besvarade vår intervjuinbjudan (se bilaga 2) och bokade en tid blev våra 
deltagare i undersökningen. 

 

3.3 Undersökningens genomförande 
 
Vi kontaktade Företaget och presenterade undersökningens syfte, och därefter kom vi 
överens om att göra undersökningen på Företaget. Informanterna kom vi i kontakt 
med, med hjälp av vår kontaktperson, tillika HR Manager på Företaget. Hen 
vidarebefordrade information från oss till medarbetarna och därefter mejlade vi 
samtliga medarbetare på Företaget. Vi skickade förslag på tider och intervjuinbjudan 
(se bilaga 2) via mejl till medarbetarna där information om undersökningen fanns 
tillgänglig. Medarbetarna fick då möjlighet att meddela vilken eller vilka tider som 
var lämpliga, och de åtta som besvarade mejlet först blev automatiskt de som deltog i 
vår undersökning. Innan intervjuerna genomfördes på Företaget utfördes två 
provintervjuer för att testa och säkra kvalitén på intervjuguiden samt intervjutekniken. 
Vi fick möjlighet till att genomföra en intervju var samt att observera en. 
Provintervjuerna gav oss ökad kunskap och inblick i intervjuarrollen samt förståelse 
för observation och aktivt lyssnande. Lantz (2007, s 60) anser att provintervjuer ökar 
reliabiliteten och validiteten och menar att det underlättar att göra en eller flera 
provintervjuer. Vid samtliga intervjutillfällen deltog båda två, varav en ställde frågor 
från intervjuguiden (se bilaga 2) och den andra observerade och förde anteckningar 
med hjälp av papper och penna under intervjun. Båda hade dock möjlighet till att 
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ställa följdfrågor. Innan frågorna i intervjuguiden (se bilaga 2) ställdes, läste vi upp 
informationsbrevet (se bilaga 3) och gav även det i pappersform till informanten. 
Informanten fick ta med sig brevet efter intervjun. Anledningen till det var för att göra 
det tillgängligt för informanterna gällnade kontaktuppgifter. Vi var tydliga med att 
informera informanten innan de inledande frågorna ställdes, att det inte fanns ett 
korrekt svar på frågorna, utan att det var informantens subjektiva uppfattning som var 
rätt.  
 
Vi delade upp vem som skulle vara observatör och intervjuare innan 
intervjutillfällena. Det blev totalt åtta intervjuer som genomfördes, och vardera 
intervju tog ungefär 40 minuter. Vi höll i fyra intervjuer vardera och observerade 
under fyra intervjuer. Intervjuerna ägde rum under en tidsperiod av cirka en vecka, 
där provintervjuerna genomfördes två dagar innan den första intervjun. Den första 
intervju ägde rum en fredag, då vi fick möjlighet att transkribera och analysera innan 
nästkommande intervju. Anledningen till det var att stärka trovärdigheten i 
undersökningen. De resterande sju intervjuerna genomfördes under nästkommande 
vecka. Efter varje genomförd intervju bad vi informanterna om feedback för att 
förbättra nästkommande intervju, exempelvis hur informanten upplevde 
intervjutillfället och om det fanns förbättringsförslag. Intervjuerna ägde rum i 
Företagets lokaler i ett separat konferensrum som vi innan varje tillfälle i samband 
med vår kontaktperson på Företaget bokat.  
 
Vid intervjuerna användes ljudupptagning och tillhörande dokumentation i form av 
papper och penna. Ljudupptagningen fanns tillgänglig på två mobiltelefoner för att 
båda skulle kunna ha tillgång till samma data och för att säkerställa att inspelning 
fungerade. Efter den första intervjun transkriberade vi båda två den inspelade 
intervjun. Detta för att båda i enighet med varandra delade upp resterande intervjuer 
och för att transkriberingarna skulle se likvärdiga ut.  

 

3.4 Databearbetning  
 
Efter varje intervju transkriberades ljudupptagningen för att kunna analysera data. 
Lantz (2007, s 105) beskriver för att kunna hantera verbala uttryck och andra viktiga 
delar i intervjun krävs det att det dokumenteras, i vårt fall med hjälp av 
ljudupptagningen och anteckningar. Det första steget i databearbetningen, efter att 
intervjuerna genomförts, var att transkribera samtliga intervjuer ordagrant. I 
transkriberingarna noterades även långa pauser, korta pauser, skratt och dylikt för att 
få en så tydlig transkriberingstext som möjligt. Vi har med hjälp av papper och penna 
även antecknat under intervjuernas gång, för att bland annat kunna komplettera 
ljudupptagningen om exempelvis gester eller blickar uppstått. Anledningen till varför 
vi använde oss av ljudupptagning var för att kritiskt kunna bedöma principerna för 
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selektion – att systematiskt se vad som är intressant för vårt syfte och frågeställning 
och vad som inte är det.  
 
När samtliga transkriberingar var färdiga reducerades datamängd till det som vi valt 
att analysera. Lantz (2007, s 107) anser att det är nödvändigt att reducera bort sådant 
som inte är relevant för att besvara frågeställningen. Därefter försökte vi hitta 
sammanfattande ord eller symboler i intervjutexterna som vi transkriberat (Lantz 
2007, s 110) och kodade då materialet. Detta för att bilda kategorier och dimensioner 
som avspeglade innehållet för att få en överskådlig beskrivning. Då gavs möjligheten 
att tolka svaren och formulera dem på en mer abstrakt och allmän nivå. Efter att vi 
hade kodat samtliga transkriberingar kunde vi se ett mönster i exempelvis 
återkommande svar, liknande svar och citat som stärkte påståenden.  
 
Analys av resultatet skedde utifrån ett Grounded Theory (GT) perspektiv där analys 
av data analyserades utifrån empiri. Patel och Davidson (2011, s 31) beskriver GT 
som en analysmetod som utgår från empirin och att formulera en lokal teori för det 
unika fallet. Det är den metod som vi har utgått ifrån då vi från det angivna har 
försökt nå en slutsats. GT är en metod där allt material skrivs ut och där det skapas en 
lokal teori (Patel & Davidsson 2011, s 31). Därefter kodades empirin i olika 
kategorier. Vårt system av koder har varit starkt kopplade till empirin vilket även 
kännetecknas i GT. Strauss och Corbin (2008, s 45) beskriver analysen i GT som att 
granska ett ämne och dess komponenter för att bestämma egenskaper och funktioner. 
Detta för att därefter använda den förvärvade kunskapen för att kunna dra slutsatser 
(Strauss & Corbin, 2008, s 45). Efter kodning och framtagning av egenskaper och 
dimensioner har tolkning skett och slutsatser framkommit utifrån materialet. Nedan 
ges två exempel på hur kodning i transkriberingarna har skett: 
 
 
 
 
 
Exempel 1 
 

   

Transkribering Kondenserad text Kod Kategori 
 
Alltså, sen jag kom 
in här så har vi har 
aldrig ens pratat om 
vilken servicenivå vi 
ska ha här, jag har 
inte fått någon 
information om hur 
vi förhåller oss till 
service 
överhuvudtaget, så 
det är obefintligt 
skulle jag säga 

 
Vi har aldrig ens 
pratat om vilken 
servicenivå vi ska ha 
här 
 
Jag har inte fått 
någon information 
om hur vi förhåller 
oss till service 
överhuvudtaget, så 
det är obefintligt 
skulle jag säga. 

 
Brist på 
kommunikation 
 
 
 
Brist på delaktighet, 
besviken och 
missnöjd. 

 
Kommunikationen 
 
 
 
 
Delaktighet och 
inflytande 
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Exempel 2 
 

   

Transkribering Kondenserad text Kod Kategori 
 
Som mitt måtto att 
jag tycker det är 
service att finnas 
tillgänglig på 
arbetsplatsen såklart, 
internt, man tänker 
med mina kollegor 
att jag kan ge dem 
min service och 
svara på de frågor 
som jag ansvarar på 
bästa sätt. 

 
Som mitt måtto 
 
 
 
det är service att 
finnas tillgänglig på 
arbetsplatsen såklart, 
internt 
 

 
Utgår från sig själv 
 
 
 
Hjälpsam 

 
Individuell tolkning 
 
 
 
Individuell tolkning 

 
 
 
Figuren (Figur 2) ovan visar hur kodning från transkriberingarna har skett. Från 
transkriberingen har text reducerats för analys, i form av kondenserad text. Den 
kondenserade texten från transkriberingen har kodats och därefter kategoriserats.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet är begrepp som beskriver undersökningars kvalité och dess 
styrkor och svagheter (Svensson & Starrin 1996, s 209). Inom den kvantitativa 
forskningstraditionen har reliabilitet och validitet tydlig innebörd jämförelsevis med 
kvalitativa forskningstraditioner. Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen är 
konsekvent genomförd samt om resultatet är hållbart över tid (Svensson & Starrin 
1996, s 217), det vill säga om det är tillförlitligt. Patel och Davidson (2011, s 102) 
anser att god validitet innebär att vi undersöker vad som avses att undersöka. För att 
veta vad som undersöks innebär det att överrensstämmelsen mellan vad vi säger att vi 
ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker sker (Patel & Davidson 2011, s 102). 
Det innebär att validiteten, att rätt sak undersöks, berör trovärdigheten i 
undersökningen.  
 
Det finns två inriktningar gällande användandet av validitetsbegreppet för kvalitativ 
metod. Den ena anser att validitetsbegreppet kan användas i kvalitativa studier, medan 
den andra anser att begrepp som exempelvis trovärdighet är mer relevant och ersätter 
begreppet validitet (Svensson & Starrin 1996, s 211). I vår kvalitativa undersökning 
har vi valt att använda begreppen tillförlitlighet och trovärdighet istället för reliabilitet 
och validitet. Anledningen till varför vi använder oss av begreppen tillförlitlighet och 
trovärdighet är på grund av att det är informantens subjektiva upplevelser vi 
undersöker och inte siffror och statistik. Svensson och Starrin (1996, s 220) förklarar 
att validitetsbegreppet inte föredras i en del kvalitativa studier. Forskare inom 

Figur 2 Exempel på kodning av transkriberade intervjuer 
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kvalitativa metoder vill undersöka kvalitén med trovärdighet och autenticitet prövade 
med artegna tillvägagångssätt, vilket validitetsbegreppet inte anses fånga. En 
anledning till detta kan vara för att validitetsbegreppet är mer anpassat inom 
kvantitativ metod. Presentationen av styrkor och svagheter i undersökningen kommer 
därför beskrivas med hjälp av begreppen tillförlitlighet och trovärdighet.  Vi anser att 
dessa begrepp är mest användbara i diskussionen om vår undersöknings kvalité.  

 

3.5.1 Styrkor och svagheter i undersökningen  
 
För att undersöka det som vi avser att undersöka i vår studie är ett exempel på god 
trovärdighet hur informanternas svar har bekräftat tidigare forskning. Då frågorna i 
intervjuguiden (se bilaga 1) formulerades utifrån tidigare teorier och forskning, samt 
undersökningens frågeställning stärks trovärdigheten. Detta för att svaren bekräftar 
och besvarar vad tidigare forskning och teorier inom området har visat. Resultatet i 
undersökningen har besvarat frågeställningen, vilket gör att det som avses att 
undersöka har undersökts. En följd av detta kan även bli att tillförlitligheten är stark 
då frågorna förmodligen har uppfattats korrekt av informanterna.  
 
Under intervjutillfällena informerades informanterna att det inte fanns ett korrekt svar, 
vilket kan ha bidragit till stark trovärdighet i undersökningen. Det kan vara en grund 
av att informanterna gav sin subjektiva uppfattning i varje svar, vilket var 
undersökningens syfte. Under intervjutillfällena ställdes frågorna i en och samma 
följd utifrån intervjuguiden (se bilaga 1). Följdfrågor som uppstod var dock olika 
beroende på svar och vilken informant som intervjuades. Det kan i sin tur ha lett till 
att tillförlitligheten har försvagats i vår undersökning. En följdfråga kan dock både 
stärka och ge svagheter i tillförlitligheten då följdfrågan både kan utveckla svaret men 
å andra sidan även uppfattas fel. Det kan även leda till att olika informanter svarade 
olika beroende på vilken följdfråga som ställts. En slutsats kan därför vara att 
följdfrågorna kan uppfattas på olika sätt av olika informanter.  
 
Deltagarna i undersökningen uppfyller kraven i syftet i vår undersökning – samtliga 
informanter var medarbetare på Företaget. Det i sin tur leder till att trovärdigheten i 
undersökningen stärks. För att stärka tillförlitligheten i undersökningen genomfördes 
två provintervjuer. Genom provintervjuerna fick vi en uppfattning om hur frågorna 
kunde uppfattas som, och om frågorna och intervjuguiden (se bilaga 1) behövde 
korrigeras. Tillförlitligheten stärktes även under provintervjuerna då vi som 
intervjuare fick möjlighet att reflektera och bli mer vana inför de kommande 
intervjuerna. Intervjuguiden korrigerades inte, men kunskapen som intervjuare och 
observatör stärktes.  
 
Under intervjutillfällena deltog vi båda, samt informanten. Det har stärkt förståelsen 
av svaren då det fanns utrymme till att bekräfta informantens svar samt att 
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komplettera intervjutillfället med tillhörande dokumentation. Det gav även utrymme 
till att observatören observerade och aktivt lyssnade under intervjun när intervjuaren 
ansvarade för att ställa frågor. Ytterligare en anledning till att båda deltog var för att 
det gav observatören möjlighet till att upptäcka övriga händelser. Att vi båda deltog 
under intervjutillfällena kan på så sätt ha stärkt tillförlitligheten och trovärdigheten, 
men det kan även ha medfört att undersökningens kvalité har försvagats. Att vi båda 
deltog under intervjutillfällena kan ha medfört att det blev en upplevelse av ”två mot 
en” och att informanten kan ha känt sig obekväm, och därmed inte gav det riktiga 
svaret.  
 
Ytterligare en dimension som kan ha försvagat både tillförlitligheten och 
trovärdigheten är att intervjutillfällena ägde rum på Företaget. Att intervjuerna ägde 
rum under arbetstid kan ha medfört stressiga förhållanden, exempelvis arbetsmiljö 
och närvarande kollegor för informanterna. Det var även något som inträffade under 
ett av intervjutillfällena där en informant blev störd av en kollega som kom in i 
rummet.  Det kan ha medfört att tillförlitligheten har försvagats då informanten kan ha 
tappat koncentrationen. Att intervjutillfällena ägde rum på Företaget kan å andra sidan 
även ha stärkt tillförlitligheten och trovärdigheten. Detta genom att informanterna 
enkelt kunde relatera till Företaget. Ytterligare en anledning är att vi underlättade med 
vår närvaro då informanterna endast behövde gå in i ett annat rum och inte behövde 
tänka på hur och var intervjuerna skulle äga rum.  
 
I informationsbrevet (se bilaga 3), och i första kontakt med medarbetarna, meddelades 
att vi skulle undersöka organisationskulturen, vilket medförde att informanterna inte 
hade möjlighet till någon förberedelse. Det leder till att trovärdigheten stärks i 
undersökningen då den subjektiva uppfattningen framkom under intervjutillfället, och 
att inte någon inlärd information framfördes. Att inte informera i det tidigaste stadiet 
om vad undersökningens syfte är kan dock ses som etiskt inkorrekt, då information 
undanhålls. Valet av vilken information som framfördes bestämdes utifrån att få ett så 
trovärdigt och tillförlitligt svar som möjligt.  

 

3.6 Etiska överväganden  
 
För att upprätthålla en god etisk nivå på den kvalitativa undersökningen har vi tagit 
del av de fyra allmänna huvudkraven inom forskning. För att ge informanterna 
integritetskydd framför undersökningens behov har informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet granskats för att stärka 
forskningsetiken. Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, s 7) att 
forskaren ska ge information om uppgiften i projektet och vilka villkor som gäller för 
deltagandet. Upplysning om att deltagandet är frivilligt samt rätten till att avbryta 
ingår även i informationskravet (Vetenskapsrådet 2002, s 7). Samtyckeskravet innebär 
å andra sidan att forskaren ska få samtycke från deltagaren (Vetenskapsrådet 2002, s 
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9). Konfidentialitetskravet betyder enligt Vetenskapsrådet (2002, s 12) att forskaren 
bland annat förbinder sig till tystnadsplikt om det används känsliga uppgifter i 
undersökningen. Det betyder även att identifieringsbara uppgifter inte utlämnas 
offentligt. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär enligt Vetenskapsrådet (2002, s 
14) bland annat vara att uppgifter om enskilda inte får användas för kommersiellt 
bruk. Vid planeringsstadiet av undersökningen formulerades ett etiskt protokoll (se 
bilaga 4) avsett för de etiska frågorna som eventuellt kunde uppstå under 
undersökningen. Protokollet hade vi som grund under hela undersökningens gång för 
att upprätthålla en god etisk nivå. Kvale och Brinkmann (2009, s 80) anser att ett 
etiskt protokoll kan vägleda forskaren i genomtänkta val under planeringen och skapa 
uppmärksamhet på kritiska eller känsliga frågor under undersökningen. Det etiska 
protokollet (se bilaga 4) övervägde möjliga risker och konsekvenser som kunde 
medföra skada för deltagandet i undersökningen, hur samtycke för deltagande skulle 
ges samt ändamålet med undersökningen. Protokollet utfördes för att stärka etiken i 
undersökningen. Kvale och Brinkmann (2009) anser att ett etiskt protokoll ska ligga 
till grund i de etiska frågorna som kan uppstå i samband med en undersökning, 
exempelvis de fyra allmänna huvudkraven inom forskning.  
 
Åtgärder som vidtagits för att säkra att deltagandet var frivilligt framfördes i 
intervjuinbjudan (se bilaga 2). Informanterna informerades i intervjuinbjudan om att 
en undersökning skulle genomföras på Företaget och förfrågan gavs om medverkan. 
Vid intervjutillfället läste vi upp att deltagandet var frivilligt samt gav ytterligare 
information för att säkra riskerna för deltagandet. Informanten fick ge två samtycken 
– ett samtycke till ljudupptagning under intervjun samt ett separat för att delta i 
undersökningen. Information som framfördes var bland annat en kortare presentation 
om vilka vi är, vad syftet för undersökningen var samt att det var frivilligt att delta 
och att informanten hade rätt till att avbryta medverkandet fram till intervjuns avslut. 
För att skydda informanten hade hen rätt till att samtycka till att delta men hade även 
fullständig rätt till att avvisa intervjun. För att skydda informanten och medarbetarna 
på Företaget raderades identifieringsbar information i transkriberingarna.  Om 
funderingar, frågor eller ytterligare tillägg skulle uppkomma efter intervjutillfället 
hänvisades det till angivna kontaktuppgifter. 
 
I samtligt material i uppsatsen har vi valt att skydda Företaget med att inte nämna det 
vid dess riktiga namn. Detta säkrar konfidentialiteten och visar att vi övervägt de 
konsekvenser som Kvale och Brinkmann (2009, s 79) menar kan vara en följd av 
studien för de undersökta. Innan intervjuerna påbörjades presenterades även 
intervjuguiden med informationsbrev och färdigformulerade frågor till vår 
kontaktperson på Företaget för en etikprövning innan intervjuerna kunde påbörjas.  
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3.7 Sammanfattning  
 
Åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts på Företaget för att undersöka vilka 
påverkansfaktorer som kan bidra till en gemensam tolkning. Datamaterialet har 
därefter analyserats utifrån ett Grounded Theory perspektiv och därefter framkom 
resultatet. Etiska överväganden har varit i bejakelse under undersökningens gång.  
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4 Analys och Resultat 

Följande kapitel inleds med analys av insamlat material som sedan kommer att 
hänvisas till tidigare teorikapitel. Analys av det insamlade materialet kommer att ske 
genom att jämföra likheter och skillnader till tidigare forskning och för att dra 
slutsatser. Fortsättningsvis kommer resultatet att presenteras gällande frågeställningen 
om hur värdeorden uppfattas bland medarbetarna inom Företaget samt hur 
värdegrundsarbetet påverkar den gemensamma tolkningen av orden service, respekt 
och ansvar. 
 

4.1 Värdeorden  
 
I analys och resultatkapitlets första avsnitt kommer en redogörelse av hur 
medarbetarna tolkar Företagets värdeord. Inledningsvis kommer värdeorden 
presenteras som allmängiltiga och breda ord i sin definition. Därefter redovisas 
resultatet gällande att individuella tolkningar bland medarbetarna råder inom 
Företaget angående värdeorden för en vidare analys. Avslutningsvis kommer 
resultatet från medarbetarnas definitioner av värdeorden service, respekt och ansvar 
att redogöras. 

 

4.1.1 Allmängiltiga ord  
 
Ett resultat i undersökningen är att värdeorden service, respekt och ansvar uppfattas 
som stora och allmängiltiga ord. Medarbetarna anser att orden går att applicera i 
arbetet, men att det beror på att orden är så stora och att det därför alltid går att 
applicera dem i arbetet. Resultatet visar att orden kan ha många betydelser. En av 
många orsaker till varför resultatet visar att orden har en bredd och uppfattas som 
allmängiltiga ord kan vara att värdeorden är dolda och därmed inte omsätts i praktisk 
handling. Ett citat som bekräftar resultatet är följande:  
 

Det stod ju bara service, respekt och ansvar och det var då jag 
pratade om att vi kanske skulle lägga i något i de här orden också 
så att vi vet vad orden innebär för oss. 

 
Hofstede (2001, s 10) beskriver en organisationskultur med hjälp av en modell som 
liknas ett lök-diagram (se Figur 1). En av delarna i modellen är värderingarna. 
Hofstede beskriver att värderingarna är i det djupaste och dolda lagret i lök-
diagrammet och därmed dolt i organisationskulturen. Den delen kan uppfattas som 
osynlig i en organisation. Om värderingarna inte är synliga i en organisation kan det 
leda till att värderingarna inte implementeras i organisationen, och därmed inte heller 
hos medarbetarna. Det finns en risk när värderingarna är dolda att de även blir tagna 
för givet, vilket kan leda till att orden inte får en stark innebörd. En anledning till 
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varför orden uppfattas som allmängiltiga och stora ord hos medarbetarna kan bero på 
att de är omedvetna (Granberg 2011, s 224). Omedvetenhet kan uppstå av olika 
anledningar, och det kan bero på hur orden har kommunicerats till medarbetarna från 
ledningen. Ytterligare en anledning till varför värdeorden uppfattas som stora och 
breda kan grunda sig i Granbergs resonemang om att organisationens innersta 
värderingar är svåra att beskriva i ord. Citat som framkom under intervjuerna som 
bekräftar resultatet är följande:  

 
Det är stort ord tycker jag. 
 
Det är ju ganska stora ord de kan ju betyda ganska mycket och 
man kan ju använda de i olika sammanhang tänkte jag säga, 
men lite så. 
 
Alla förstår ju vad orden betyder för det är ju svenska ord men 
det är ingen som har exakt samma tolkning om vad de innebär. 
 
I en yrkesroll, om vi då tar, bara för att bena ner det lite till ett 
hanterbart begrepp så skulle jag säga att i yrkesrollen handlar 
det om att vara medveten om vad man säger ja till och att vara 
medveten om, att kunna veta i förhand att man faktiskt klarar av 
det. 

 
Gemensamt i citaten är att orden service, respekt och ansvar kan ha många olika 
tolkningar, på grund av den stora innebörden i vartdera ord. Bengtsson (2012) menar 
att det är bekant att ett ord kan ha många betydelser, men att det är avgörande hur 
värderingarna levereras till hur de blir. En anledning till att det är genomgående hos 
medarbetarna att det är stora ord kan bero på att värderingarna är dolda i 
organisationskulturen. På grund av att värderingarna är i det innersta lagret och dolda 
i lök-diagrammet kan det vara svårt att se relevansen i värderingarna, vilket kan leda 
till att orden uppfattas som stora. Om värdeorden inte ska uppfattas som allmängiltiga 
kan en lösning vara att värderingarna i en organisation inte ska vara dolda, utan 
förflyttas till ett synligt lager. För att värderingarna ska bli synliga kan det dock 
krävas ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete för att motverka uppfattningen 
om allmängiltiga ord bland medarbetarna inom Företaget (Granberg 2011, s 225).  

 

4.1.2 Individuella tolkningar 
 
Om orden uppfattas som allmängiltiga ord kan det leda till att orden baseras på den 
individuella tolkningen.  Resultatet visar att definitionerna av orden är likvärdiga 
bland medarbetarna. Service, respekt och ansvar har liknande definitioner, vilket kan 
skildras i att värdeorden uppfattas som allmängiltiga och breda ord. Sjöberg (2011) 
beskriver och bekräftar vad resultatet visar – om värdeorden är för allmängiltiga kan 
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samtliga medarbetare identifiera sig med orden. Istället för att måla vackra ord i en 
organisation kan en lösning vara att skapa ord som utmärker verksamheten och 
organisationen (Ambjörn 2014, s 12) för att undvika ord som i stort sett går att 
applicera överallt. Citat som bekräftar att medarbetarnas definitioner av ordet service 
ser likvärdiga ut är följande:  
 

Det kan vara i form av intern hjälp. 
 
Att hjälpa till i olika arbetsuppgifter. 
 
Uppbackning tycker jag absolut är service för mig. 
 
Att man får hjälp. 

 
Ovanstående citat är tydliga exempel som bekräftar att definitionen av vad service är, 
är gemensamt. Det kan finnas många olika orsaker till varför många av svaren är 
likvärdiga, och en kan vara att ordet service är ett så pass allmängiltigt ord att ordet 
service kan vara synonymt till begreppet hjälpa. Det finns ingen korrekt definition 
som är rätt. Intressant är dock att det är genomgående att service kan uppfattas som 
synonymt till att hjälpa till.  
 
Ett samspel kan ha en betydande roll i hur service finns eller mottages. Det kan handla 
om att samspela med kollegor, kunder eller kandidater på Företaget. För att ordet 
service ska få den rätta innebörden, och om det ens existerar en rätt innebörd, kan 
Larssons (2002, s 355) teori om att ledningens stöd som är viktigast, ha betydelse. Om 
ledningen på Företaget definierar och uppmuntrar hur medarbetarna ska arbeta med 
service kan det leda till olika utfall. Chatman (1989) beskriver att om organisationens 
värderingar och de individuella värderingarna inte stämmer överens kan det leda till 
tre olika följder. Dessa är att medarbetarens värderingar förändras, blir mer lika 
organisationens värderingar eller att medarbetaren väljer att lämna organisationen. 
Resultatet visar att medarbetarna tenderar att lita på sin individuella tolkning istället 
för Företagets. Det innebär att definitionen om vad service betyder inte har grundats 
på en gemensam tolkning av medarbetarna, utan på den individuella uppfattningen.  
 
Med tanke på NE:s (Nationalencyklopedin 2014) definition som kortfattat kan 
beskrivas som ”en åtgärd eller aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder” finns det 
ett samband i svaren om vad service är. Att upprätthålla en god service är bra, och att 
hjälpa till i syftet att ge service är önskvärt – men att skapa en unik och gemensam 
uppfattning till vad service innebär för just Företaget och dess medarbetare, är något 
som i dagsläget inte existerar. Nedan redovisas citat som framkommer när 
informanterna besvarar frågan gällande hur de definierar ordet respekt:  
 

Om man lyssnar på en kollega. 
 
Lyssnat på det kunden säger. 
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När man lyssnar och förstår andra människor och när man alltså har 
anpassat sitt beteende inför olika typer av människor det är att vara 
respektfull tycker jag. 
 
Alla får ha en åsikt och det finns inga rätt eller fel. 

 
Även ovanstående citat visar att det finns en gemensam uppfattning om vad respekt är 
bland medarbetarna inom Företaget. Det går att koppla till samma resonemang till att 
det går att definiera ordet just på grund av att det är ett stort och allmängiltigt begrepp. 
Genomgående hos medarbetarna är dock att respekt är någorlunda synonymt till att 
vara lyhörd. Även i ovanstående citat framkommer det att det inte finns en korrekt 
definition av respekt, liksom i definitionen gällande service. Medarbetarnas definition 
grundas dock på den individuella inställningen till orden, och inte utifrån vägledning 
eller med Företagets innebörd av respekt i åtanke.  
 
Följande citat beskriver hur informanterna besvarade frågan om hur de definierar 
ordet ansvar:  

 
Håller det man lovar. 
 
Man sköter sina åtaganden. 
 
Mina arbetsuppgifter, veta vad jag har för ansvarsområden och se till 
att de, att de blir gjorda helt enkelt. 
 
Ansvar det är när man, tar ansvar för det man gör oavsett om det är 
gentemot sina kollegor eller kunder eller kandidater. 

 
I ovanstående citat är det gemensamt att ansvar beskrivs som det medarbetarna är 
anställda till att göra i sin befattning. Ordet ansvar kan också uppfattas som ett 
allmängiltigt ord som går att applicera i många verksamheter och i vardagen. 
Intressant är Johanssons (1998, s 43) teori om att ansvar visas gentemot någon eller 
att ha ansvaret själv kan skildras i resultatet. Medarbetarna på Företaget anser att 
ansvar är relaterat till sig själv, eller att ansvar kan ges gentemot sina kollegor. Om 
detta beror på att det har formulerats från ledningens perspektiv är dock oklart, och 
därför kan en slutsats vara att även denna definition grundar sig på den individuella 
tolkningen av ordet service. Ett antagande kan vara att de tre värdeorden, service, 
respekt och ansvar är allmängiltiga, och därför går att applicera i vilken verksamhet 
som helst. Resultatet visar att definitionerna på vad service, respekt och ansvar 
innebär för vardera medarbetaren grundar sig i att det är individuella tolkningar och 
inte utifrån Företagets tolkning.  
 
Resultatet visar även att många medarbetare har samma förklaringar om vad de olika 
värdeorden innebär. Det kan bero på att orden är allmängiltiga, men det an även bero 
på att det inte existerar en gemensam tolkning av värdeorden. Det kan även bekräftas 



36	  
	  

av att orden kan uppfattas som allmängiltiga och stora. Citat som styrker detta är 
följande:  
 

Blir det ingen service så blir det heller ingen respekt någonstans. 
 
Att man är respektfull och hjälper till mellan avdelningarna om man 
kan, gentemot varandra, service. 

 
Med tanke på att medarbetarna förväxlar och relaterar till samma ord i några av 
definitionerna stärks även resonemanget om att värdeorden service, respekt och 
ansvar är allmängiltiga och stora ord. För att undvika att orden blir allmängiltiga, och 
för att främja och sträva efter gemensamma tolkningar av service, respekt och ansvar 
kan ett sätt vara att göra värdeorden synliga inom Företaget. Om värderingarna blir 
mer synliga inom Företaget kan det medföra att service, respekt och ansvar blir mer 
förankrat hos medarbetarna. Det kan bidra till att gemensamma tolkningar av 
värdeorden uppkommer. Bengtsson (2012) anser att om värderingarna inte lever i 
organisationen är det heller ingen som lever upp till dem. Om medarbetarna ska kunna 
leva upp till värderingarna kan det dock krävas att värderingarna arbetas med eller att 
andra faktorer som kan vara bakomliggande påverkar värdegrundsarbetet. Ett exempel 
på vad som kan vara bakomliggande är om tydlig kommunikation innehållande 
exemplifieringar från ledningen existerar (Den, et al. 2013). Det kan finnas olika 
orsaker till varför orden uppfattas som allmängiltiga, och frågan är vad som krävs för 
att motverka det? Påverkansfaktorer som kan vara bakomliggande till en gemensam 
tolkning kan vara en del i värdegrundsarbetet. Vilka påverkansfaktorer som ligger till 
grund för att det i dagsläget inte finns en gemensam tolkning av service, respekt och 
ansvar på Företaget kan vara flera.    
 

4.2 Påverkansfaktorer  
 
För att värdeorden inte ska bli allmängiltiga för medarbetarna, och framförallt för att 
sträva mot att en gemensam tolkning ska finnas av värdeorden, kan det finnas faktorer 
som kan vara av betydelse. Nedan kommer beskrivningar av påverkansfaktorer som 
kan agera bakomliggande i värdegrundsarbetet. Det kan vara påverkansfaktorer som 
har inflytande i hur tolkningen av värdeorden service, respekt och ansvar sker hos 
medarbetarna på Företaget.  

 

4.2.1 Medarbetarens inflytande och delaktighet 
 
I resultatet framkommer det tydligt att det finns en brist på delaktighet hos 
medarbetarna på Företaget i värdegrundsarbetet. Det finns i dagsläget inget forum där 
medarbetarna kommer i kontakt med värdeorden service, respekt och ansvar. Det 
finns heller inget forum för medarbetarna att påverka värdegrundsarbetet. 
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Uppfattningen finns hos medarbetarna att de har möjlighet till att påverka 
värdegrundsarbetet. Värdegrunden SRA och orden service, respekt och ansvar har 
presenterats, men ingen vidare diskussion, arbete eller fortsatt värdegrundsarbete har 
genomförts.  
 
För att effektivitet ska framstå och finnas i en organisation anser Bruzelius och 
Skärvad (2004, s 124) att en förutsättning är att medarbetarens värderingar 
överensstämmer med organisationens värderingar. För att det ska kunna ske kan det 
dock vara lämpligt att föra en diskussion eller att ha ett värdegrundsarbete där 
medarbetarens inflytande är inkluderat. En drivkraft som Larsson (2008, s 82) 
beskriver är medarbetarens samlade känsla av delaktighet. Den drivkraften kan i sin 
tur vara bidragande till i hur medarbetarna väljer att tolka service, respekt och ansvar, 
ta sig an värdeorden eller att faktiskt arbeta utifrån service, respekt och ansvar. Om 
det finns en medvetenhet och insyn i Företagets uppgifter och mål kan känslan av 
delaktighet vara en av de positiva följder som framkommer. En risk som kan framstå 
om delaktighet inte finns i värdegrundsarbetet kan det blir som resultatet visar – den 
gemensamma tolkningen av service, respekt och ansvar existerar inte. En följd av att 
det inte existerar en gemensam tolkning av värdeorden kan även bli att det kan vara 
svårt att tillämpa dem i praktiken. Om samtliga i en organisation är inkluderade, anser 
Amah och Ahaiazu (2013) att gemensamma uppfattningar kan uppstå. Ett exempel 
som skildrar resultatet att det inte finns en gemensam tolkning av service, respekt och 
ansvar bekräftas i följande citat där medarbetaren svarade på frågan om hen var 
delaktig i arbetet kring värdeorden:  

 
Äh nej, det var nog mer såhär ’Det är det här vi ska gå efter’. Lite så. 

 
Citatet ovan är ett tydligt exempel på att medarbetaren inte har varit delaktig i 
värdegrundsarbetet. Om det inte finns möjlighet till delaktighet eller inflytande kan 
det bli svårt att kunna föra en diskussion eller framföra åsikter. För att medarbetarens 
inflytande ska finnas i praktiken kan det vara en självklarhet att det finns utrymme 
och möjlighet till det. Om det finns ett gemensamt inflytande och gemensam 
involvering i Företaget, kan en enad syn på Företagets värderingar skapas (Amah & 
Ahaiazu 2013). 
 
I resultatet gällande frågan om hur service, respekt och ansvar appliceras i det dagliga 
arbetet framkommer uppfattningen om att medarbetarna arbetar med värdeorden 
olika, eller inte alls, i sin vardag. Om medarbetarna på Företaget var mer delaktiga 
och inkluderade i värdegrundsarbetet kan en slutsats vara att det hade funnits ett 
gemensamt arbetssätt och syn på hur värdeorden service, respekt och ansvar existerar 
i det dagliga arbetet. Vid utförande av arbetsuppgifter eller vid problemlösning är det 
värderingarna som ger medarbetaren vägledning (Bruzelius & Skärvad 2004, s 319). 
Det kan därför vara viktigt att det finns ett forum för hur värderingarna appliceras i 
arbetet. Det kan vara viktigt att medarbetarna får utrymme för diskussion i hur 
service, respekt och ansvar används eller borde användas i praktiken. Det kan skapa 
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ett gemensamt synsätt om hur värdeorden ska existera i det dagliga arbetet. För att 
bekräfta tidigare teorier gällande innebörden och vikten av utrymmet för diskussion, 
beskriver följande citat bristen i att kunna applicera värdeorden i det dagliga arbetet:  
 

Om man ska ha sånna typer av ledord måste man ju hänvisa till dem, i 
olika sammanhang, exempelvis på måndagsmöten. Sen jag började har 
man aldrig snackat om SRA i något sammanhang. 
 

Citatet är ett exempel på hur uppfattningen är kring hur ofta och om det ens finns 
möjlighet för inflytande från medarbetaren. Resultatet visar att många medarbetare 
har arbetat kortare än ett år på Företaget, vilket kan uppfattas som relativ kort tid. 
Oavsett om anställningen har pågått under åtta månader eller tre år kan det dock dras 
en slutsats att det borde finnas utrymme för diskussion vid tätare och fler tillfällen. 
Det finns en besvikelse gällande delaktigheten i värdegrundsarbetet, och Bruzelius 
och Skärvad (2004, s 140) anser att motivation och trivsel att arbeta i organisationen 
uppstår vid identifiering av organisationens värderingar. För att det ska ske en 
identifiering kan det vara viktigt att det finns ett utrymme för diskussion eller dialog 
för att synkronisera organisationens definitioner och medarbetarnas tolkning av 
service, respekt och ansvar. Synkronisering av medarbetarnas tolkning och Företagets 
definitioner kan i sin tur leda och bidra till att ökat engagemang och identifikation 
sker (Kumar 2012). 
 
I undersökningen är ett resultat att det finns en begränsad grad av delaktighet hos 
medarbetarna i värdegrundsarbetet. Svaren på frågan på om det finns möjlighet att 
påverka värdegrundsarbetet är att ”det går om man vill”, vilket förutsätter att om 
önskemål finns är det viktigt att medarbetaren lyfter frågan. Organisationer som 
definieras som engagerade tenderar att uppmuntra deltagandet hos medarbetarna 
(Amah & Ahaiazu 2013). Amah och Ahaiazu beskriver vidare att känslan av 
delaktighet leder till ett större engagemang för organisationen men även en förmåga 
till självständighet. För att koppla den teorin till resultatet innebär det att om 
delaktighet existerade på Företaget kan det i sin tur leda till en större förståelse och 
gemensam tolkning av service, respekt och ansvar. Det kan bidra till ökad förmåga till 
självständighet – exempelvis att fler kan applicera och arbeta självständigt utifrån 
värdeorden. En större enad vision och gemensamma värderingar på Företaget kan 
vara en slutsats om delaktighet finns. Det är känt att om det finns ett gemensamt 
inflytande och delaktighet hos samtliga medarbetare kan en följd bli att det skapas en 
gemensam syn på information, kunskap och uppfattningar av värdeorden. Ett citat 
som visar tydligt att delaktighet är en viktig del i värdegrundsarbetet är följande:  
 

Jag vet att det finns service, respekt och ansvar och att det står på 
hemsidan. Men man kanske skulle behöva utforma den med – vad 
betyder det för oss till exempel? Vad innebär SRA liksom? Satt man får 
en lite bättre innebörd av det. 
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Citatet är ett tydligt exempel på att delaktighet eller inflytande hos medarbetarna inte 
finns i dagsläget, vilket kan leda till att det blir svårt att hänvisa till service, respekt 
och ansvar. Återkommande är att medarbetarna är medvetna om att värdeorden 
existerar, samt att det finns en kunskap om vilka orden är. Frågorna ”Vad innebär det 
för oss till exempel?” samt ”Vad innebär SRA liksom?” är två exempel på avsaknad 
på delaktighet och inflytande. Om det hade funnits en större möjlighet till delaktighet 
och inflytande, och framförallt engagemang i värdegrundsarbetet kan en slutsats vara 
att medarbetarna hade haft en bättre insikt i och förståelse av värdeorden.  
 
Människor som tillbringar mycket tid tillsammans och som löser uppgifter gemensamt 
utvecklar gemensamma värderingar (Granberg 2011, s 195). Det kan i praktiken 
innebära att om det skapas fler forum för diskussion, inflytande och delaktighet på 
Företaget kan det finnas möjlighet till att en gemensam värdegrund etableras. 
Aronsson, et al. (2011, s 178) beskriver att genom interaktion mellan medarbetaren 
och arbetsplatsen formas kulturen. Gemensamma förhållningssätt kan på så sätt 
skapas, vilket kan bidra till att det finns gemensamma arbetssätt i hur medarbetarna på 
Företaget arbetar med service, respekt och ansvar. Om en ökad samhörighetskänsla 
och gemensamma värderingar finns inom Företaget, kan det innebära att en stark 
organisationskultur existerar. I syftet till att skapa eller ge något en mening, 
exempelvis värderingar, kan det vara avgörande i hur samspelet fungerar mellan 
Företagets och medarbetarnas värderingar (Singh, et al. 2011).  
 
Granberg (2011, s 191) anser att det ofta är chefernas egna värderingar som ligger till 
grund för hur styrdokument och riktlinjer tolkas. För att styrdokumenten och 
riktlinjerna ska implementeras i organisationen kan det dock vara avgörande i hur 
stort inflytande och delaktighet det finns hos medarbetarna. För att det ska finnas en 
gemensam tolkning, inte bara hos medarbetarna utan även hos ledningen och 
cheferna, kan det vara en förutsättning att det finns delaktighet från alla parter i en 
organisation. En följd av det kan vara att ett gemensamt förhållningssätt skapas. 
Resultatet visar att det uppfattas från medarbetarna på Företaget att det finns en stor 
påverkansmöjlighet. För att det ska finnas utrymme till att påverka krävs det dock att 
det är ömsesidigt från vardera part och att delaktighet sker från alla håll.  
 
Att det kan finnas brister i övningar i värdegrundsarbetet är sedan tidigare känt. Ett 
misstag som kan ske är att ledningen, utifrån exempelvis visioner, identifiering av 
nyckelord eller värdeord som ledningen anser att organisationen bör stå för (Karlöf & 
Helin Lövingsson 2003, s 342). Om organisationens, det vill säga ledningens, och 
medarbetarnas värderingar inte stämmer överens kan en slutsats utifrån resultatet vara 
att värdeorden inte blir mer än tomma ord. Om ledningen tillsammans med 
medarbetarna på Företaget arbetar med värdegrundsarbetet kan det på så sätt leda till 
att värdeorden beskriver hur organisationen är och inte hur den bör vara. Orlenius 
(2001, s 25) teori om att en text kan tolkas som normativ istället för deskriptiv kan 
vara en orsak till hur tolkningen av värdeorden är bland medarbetarna på Företaget. 
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Om orden istället beskriver hur organisationen är, kan en följd vara att orden inte 
behöver uppfattas som allmängiltiga av medarbetarna.  

 

4.2.2 Hur värdeorden kommuniceras 
 
För att värdegrundsarbetet ska nå framgång kan bidragande effekter vara att 
medarbetarna känner sig delaktiga och att värdeorden kommuniceras på ett 
framgångsrikt sätt. Resultatet i undersökningen visar att det finns en brist i 
kommunikationen, från ledning till medarbetarna, av värdeorden service, respekt och 
ansvar. Medarbetarna känner till värdeorden och vilka ord som innefattas i SRA, 
service, respekt och ansvar, som är en grundpelare i Företagets värdegrund. Trots 
detta finns det inte en gemensam syn hos medarbetarna.  

 

4.2.3 Första kontakten med SRA  
 
Något som genomsyrar svaren gällande hur värdeorden har kommunicerats är att det 
är oklart eller tvetydigt om hur medarbetarna har kommit i kontakt med värdeorden 
från första början. En del medarbetare fick värdeorden introducerat i början av sin 
anställning i form av en personalhandbok. Andra medarbetare har på egen hand läst 
om värdeorden på hemsidan, medan andra har fått reda på värdeorden genom 
kollegor. En slutsats av det kan vara att det inte finns ett arbetssätt hur service, respekt 
och ansvar introduceras i början av en medarbetares anställning.  
 
Larsson (2008, s 83) beskriver att den informella kommunikationen leder till att 
medarbetaren socialiseras i organisationens kultur. Eftersom uppfattningen finns om 
att medarbetarna inte har samma syn på värdegrundsarbetet, och att det finns en 
tendens till besvikelse kan det vara viktigt för en organisation att fokusera på rätt 
information vid rätt tidpunkt. För att en medarbetare ska socialiseras och ”komma in” 
i sin arbetsroll och arbetsplats kan det därför vara extra viktigt att kommunikationen 
fungerar i ett tidigt stadie. Den tidiga interna kommunikationen skapar inte bara en 
god överblick för medarbetaren (Larsson 2008, s 83) utan det skapar även enighet om 
målen. Om det finns en gemensam tolkning av värdeorden service, respekt och ansvar 
kan det i sin tur leda till enighet i vad Företaget strävar mot och jobbar för. Ett 
arbetssätt för att sträva mot att skapa en gemensam tolkning av värdeorden kan vara 
att i ett tidigt stadie leverera rätt information på rätt sätt. Det kan låta enkelt, men kan 
i verkligheten vara en komplex handling. Uppfattningen framkom om att den första 
kontakten med värdeorden bland medarbetarna på Företaget inte var ömsesidig. 
Exempel på citat där medarbetarna förklarar hur de kom i kontakt med SRA första 
gången är följande:  
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Ja att jag intervjuades för det här jobbet, fast jag kommer inte klockrent 
ihåg men jag tror det. 

 
Jag fick det presenterat från vår ledning på ett möte. 
 
Jag tror att det var hemsidan som vi hade då. Jag tror att det fanns med 
där då men det gör det inte idag. Och sen har vi bara pratat om det. 
 
Jag tror att det stod i personalhandboken när jag skrev under kontraktet. 
Men inte något om hur man följer upp det eller jobbar med det konkret. 

 
De ovannämnda citaten visar att medarbetarnas första kontakt med värdeorden skiljer 
sig åt. Viktigt i tidigt stadie kan vara att leverera rätt information på rätt sätt för att få 
önskad effekt. Det är mycket information vid en nyanställning som ska kommuniceras 
och det kan finnas olika kanaler som informationen levereras genom. För att 
värdegrunden ska levereras på ett effektivt sätt och för att det ska skapas en 
gemensam tolkning hos medarbetarna kan det vara viktigt att tänka på hur och vid rätt 
tidpunkt. Larsson (2008, s 86) anser att rätt information ska levereras vid rätt tidpunkt 
för att medarbetaren ska uppfatta informationen på korrekt sätt. Resultatet visar att det 
är olika i var och hur vardera medarbetaren har fått den första informationen av 
värdeorden. Värdegrunden kan fungera som en attraktionsfaktor vid rekrytering 
(Ambjörn 2014, s 12, Saidac 2012) och det kan då vara värt att tänka på att det är rätt, 
och framförallt tydlig information som levereras till medarbetaren.  
 
God kommunikation kan främja osäkerhet och medarbetarens inställning i arbetet 
(Den, et al, 2013). Om kommunikationen av värdeorden förbättras inom Företaget kan 
osäkerheten till värdeorden minska bland medarbetarna. Om den första kontakten 
gällande värdeorden hade förmedlats lika till samtliga medarbetare hade kanske ett 
mer gemensamt förhållningssätt till värdeorden funnits. När kommunikationen 
uppfattas som förvirrande anser Den, et al. att det kan medföra osäkerhet om 
organisationsfrågor. Med tanke på hur värdeorden kommuniceras kan en uppfattning 
vara att det finns en osäkerhet bland medarbetarna. I citaten ovan bekräftas även det 
resonemanget då medarbetarna ”tror” att det var på dessa sätt som orden 
introducerades. Ett antagande kan vara att en följd av att service, respekt och ansvar 
inte har förmedlats och kommunicerats likvärdigt till medarbetarna, har bidragit till att 
osäkerhet kring värdeorden skapats.   

 

4.2.4 Värdeord till externa parter 
 
Resultatet i undersökningen visar att medarbetarna vill arbeta mer med service, 
respekt och ansvar gentemot kunder och kandidater. I och med att det finns en 
splittrad, och inte en gemensam tolkning av SRA:s innebörd och betydelse kan det bli 
svårt att framföra den korrekta innebörden till externa parter. För att externa parter ska 
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kunna ta del av innebörden av värdeorden, i det här fallet kunder och kandidater, 
krävs det först att medarbetarna har en gemensam tolkning av värdeorden service, 
respekt och ansvar (Erikson 2008, s 71). Om det finns steg på vägen som inte har varit 
fullständiga, och ett exempel kan vara den interna kommunikationen, kan det leda till 
att fel information når mottagaren. På frågan om hur medarbetaren vill att Företaget 
jobbar med SRA lyder ett citat som följande:  
 

Om det ska vara en värdegrund och vara värdeord för vårt bolag så måste 
det marknadsföras och kommuniceras utåt på ett helt annat sätt än idag, för 
idag så görs inte det. Vi pratar SRA internt men inte externt 
överhuvudtaget så det tycker jag att vi måste bli mycket bättre på. 

 
Företaget är ett vinstdrivande bolag som är beroende av sina kunder och omvärld, och 
därför kan den externa informationen och kommunikationen vara viktig. Det kan 
skildra en kedja som beskriver att om kommunikationen har misslyckats i första ledet 
kan det innebära att den externa kommunikationen blir felaktig i nästkommande led. 
Den externa kommunikationen grundas då på de individuella tolkningarna istället för 
Företagets grundläggande idé och definition (Erikson 2008, s 71-73).  

 

4.2.5 Kommunikation av service, respekt och ansvar  
 
I dagsläget existerar inte ett aktivt värdegrundsarbete på Företaget. Medarbetare kan 
besvara frågan om hur de arbetar med service, respekt och ansvar i det dagliga arbetet. 
Intressant är dock att medarbetarna kan applicera orden i det dagliga arbetet, men att 
det är utifrån den personliga tolkningen av ordens innebörd.  
 
En slutsats kan vara att det finns en brist i den informella kommunikationskanalen. 
Bruzelius och Skärvad (2004, s 322) beskriver kanalerna som betydelsefulla och som 
kan vara avgörande i uppfattningen av värderingar. Utifrån resultatet är det tydligt att 
den informella kommunikationskanalen har svagheter, eller kanske till och med inte 
ens existerar. En orsak kan vara att det inte finns en gemensam syn eller tolkning av 
service, respekt och ansvar. Det finns olika individuella tolkningar av vad värdeorden 
står för, samt hur de arbetas med på Företaget. Det kan vara bidragande till att det 
finns en brist i kommunikationen gällande ett dagligt arbetssätt. Med tanke på att 
Bruzelius och Skärvad (2004, s 322) anser att en framgångsrik kommunikationskanal 
kan leda till enighet gällande värderingar, och därmed den gemensamma synen kan 
det vara viktigt att använda goda kommunikationskanaler. I dagsläget finns det inte en 
gemensam tolkning av värdeorden och det är individuellt hur medarbetarna arbetar 
med service, respekt och ansvar i sitt dagliga arbete. Om det finns en strävan att det 
ska finnas en gemensam tolkning av värdeorden kan en bit på vägen vara att förankra 
goda kommunikationskanaler. Ett tydligt exempel på uppfattningen om hur service, 
respekt och ansvar arbetas med och kommuniceras idag är följande citat:  
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Jag vet ju om att vi har SRA som värdeord på Företaget och de har ju lyfts 
under ett par möten. Men utöver det så arbetar vi ju inte generellt med just 
det begreppet. 

 
Citatet bekräftar att det finns en medvetenhet om att SRA är Företagets värdeord. 
Andra meningen i citatet bekräftar dock slutsatsen av att det inte finns en förankrad 
daglig medvetenhet kring värdeorden. Om det finns en god intern 
kommunikationskanal medför det även en enighet gällande värderingarna inom 
Företaget. Citatet är ett av alla som går att tolka som att det finns en brist i 
kommunikationen på Företaget, och kan därmed vara en bakomliggande 
påverkansfaktor till en icke existerande gemensam tolkning av värdeorden. Ytterligare 
ett citat som bekräftar svagheten i kommunikationen är följande:  
 

Vi diskuterar däremot inte heller det begreppet eller hur vi tolkar ansvar 
generellt på bolaget. Jag tror det att det en större samsyn på vad ansvar i 
den här yrkesrollen är, eftersom vi jobbar med samma sak men jag tror 
ändå att man nästan kan hitta 13 olika tolkningar av ordet ansvar. 

 
Ett citat som framkommer under intervjuerna gällande hur medarbetarna arbetar med 
service, respekt och ansvar är följande:  
 

Jag tror att vi, eller jag tycker att vi arbetar med det undermedvetet. Men 
jag tycker att det inte är något som lyfts fram på Företaget. Vi har 
värdeorden men vi har inte riktigt gått igenom vad de betyder och hur vi 
ska kommunicera det bra och hur vi ska marknadsföra de orden bra. Det 
finns där men det uppdagas inte eller lyfts fram så mycket som de kanske 
velat. 

 
En slutsats kan vara att om värdeorden hade kommunicerats bättre, med förslagsvis 
exemplifieringar och konkreta handlingar, hade det kunnat leda till att svaren hos 
medarbetarna blivit mer likvärdiga. Då hade det kunnat finnas en gemensam tolkning 
av värdeorden service, respekt och ansvar. Ovanstående citat bekräftar att om 
värderingarna är synliga i en organisation behöver de inte vara undermedvetna. Med 
tanke på medarbetarens resonemang, om att de arbetar med värdeorden 
undermedvetet, kan en slutsats vara att värderingarna inte är synliga, utan dolda i 
Företaget.  
 
Resultatet visar att det inte finns tydliga riktlinjer om hur medarbetarna ska arbeta 
med eller utifrån värdeorden. Frågan är dock om det inte har kommunicerats 
tillräckligt eller om det saknades något i kommunikationen när värdeorden 
introducerades? För att det ska finnas dagliga rutiner som förstärker organisationens 
värderingar anser Bruzelius och Skärvad (2004, s 322) att det bör finnas en 
fungerande informell kommunikationskanal. Kommunikationen om att SRA är 
Företagets värdegrund har mottagits och accepterats hos medarbetarna, men vad 
värdeorden egentligen står för är dock oklart. Det kan finnas anledningar till att 
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oklarheten uppstått – det kan vara allt från den subjektiva uppfattningen till att det 
faktiskt inte finns tydliga exemplifieringar till värdeorden. För att värdeorden ska 
existera i praktiken kan det därför vara nödvändigt att Företaget exemplifierar och 
applicerar orden i praktiken och förmedlingen av dem. Den, et al. (2013) bekräftar i 
sitt resonemang om att det ligger på chefens ansvar att leverera och implementera 
praxis i organisationen – alltså att kommunicera och framställa exemplifieringar till 
värdegrunden. Ett exempel på hur det kan se ut i praktiken är att ge exempel på hur 
medarbetarna ska arbeta utifrån service, respekt och ansvar. För att det ska ge önskad 
effekt kan det dock krävas att exemplifieringarna kommuniceras på ett effektivt sätt 
(Den, et al. 2013). Ett citat som framkom under en av intervjuerna i frågan om hur 
informanten arbetar med SRA i det dagliga arbetet är följande:  
 

Som jag sa tidigare att försöka vara medveten om vad det betyder och vad 
det innebär och vad det står för. Att försöka vara konsekvent i det jag gör 
och hela tiden ha en pågående dialog med mig själv kring om jag faktiskt 
kan stå för de tre orden i de processer som jag har. Jag vet ju om att vi har 
SRA som värdeord på Företaget och de har ju lyfts under ett par möten. 
Men utöver det så arbetar vi ju inte generellt med just det begreppet. 

 
Citatet beskriver det som tidigare diskuterats - att orden är så allmängiltiga och att det 
därför går att applicera dem i det dagliga arbetet på ett eller annat sätt. Det finns dock 
inget gemensamt förhållande till hur medarbetarna på Företaget ska arbeta utifrån 
värdeorden service, respekt och ansvar i sitt arbete. Om tydlig information finns om 
hur SRA ska arbetas med, kan en slutsats vara att utfallet hade blivit annorlunda. Om 
exemplifieringar funnits i hur medarbetarna ska arbeta med SRA i praktiken, hade 
osäkerheten minskats och det hade kunnat bli lättare att applicera orden i exempelvis 
arbetsuppgifterna.  
 
Resultatet visar tydligt att bristen på kommunikation har fått missledande 
konsekvenser - medarbetarna har många olika uppfattningar om vad värdeorden står 
för. Den, et al. (2013) anser att kommunikationen är avgörande i hur medarbetare 
tolkar värdeorden. Resultatet visar att medarbetarna har olika uppfattningar om vad 
service, respekt och ansvar definieras som, och det kan vara möjligt att ledningen i sin 
tur har en annan uppfattning av vad värdeorden står för. Om goda 
kommunikationskanaler finns, kan även positiva följder så som förståelse av uppgift 
och förväntningar uppstå (Den, et al. 2013). Kommunikationen kan därmed vara av 
betydelse om medarbetarna på Företaget förstår sina arbetsuppgifter och vilken 
förväntan som finns.  
 
Medarbetarnas första kontakt med värdeorden har varit olika. Uppfattningen kan vara 
att värdegrunden introduceras vid anställning i form av genomgång av 
personalhandbok. Resultatet visar dock att en del medarbetare har kommit i kontakt 
med värdeorden genom andra kanaler och inte direkt från ledningen. Det är inte 
endast innehållet i det som kommuniceras som är av betydelse, utan även förståelsen 
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och godkännandet av meddelandet (Den, et al. 2013). Att en del medarbetare har fått 
ta del av informationen om värdeorden från kollegor, kan ha bidragit till hur 
relationen är mellan värderingarna och medarbetarens uppfattning. Resultatet visar att 
medarbetarna är medvetna om värdeordens existens, men att det har informerats och 
kommunicerats på olika tillvägagångssätt. Det kan i sin tur finnas olika inflytanden 
från personen som har kommunicerat värdeorden från första början. Det kan ha 
bidragit till att synen och betydelsen av service, respekt och ansvar och dess innebörd 
blir olika.  
 
Resultatet visar tydligt att tolkningen av service, respekt och ansvar kan ha påverkats 
av hur kommunikationen fungerar på Företaget. Beroende på hur medarbetaren både 
tolkar och tar sig an värdeorden kan stadiet och på vilket sätt som kommunikationen 
har skett påverkat. Beroende på i vilket stadie i anställningen och på vilket sätt 
kommunikationen av värdeorden har mottagits av medarbetaren, kan det påverkat 
medarbetarens tolkning av värdeorden. För att skapa en gemensam tolkning av 
värdeorden service, respekt och ansvar kan en lösning vara att ge samma information 
från samma person vid rätt tidpunkt till medarbetaren.  

 

4.2.6 Överensstämmelsen av värderingar  
 
Resultatet visar att det finns olika tolkningar av service, respekt och ansvar, och det är 
individuellt hur medarbetarna på Företaget arbetar med värdeorden. Det finns en 
betydelse och ett värde i att en individs värderingar och organisationens värderingar 
synkroniserar och överensstämmer (Chatman 1989). Beroende på hur medarbetarna 
väljer eller arbetar i praktiken med service, respekt och ansvar i det dagliga arbetet 
kan det finnas olika aspekter som är bakomliggande. För att underlätta anpassningen 
till sin omgivning anser Chatman att värderingarna är i fokus – det är värderingarna 
som påverkar handlande och beteende. Det vill säga att det är beroende om 
värderingarna hos individen och hos organisationen synkroniserar, och det kan vara 
avgörande i hur medarbetaren handlar och beter sig. Beroende på hur starkt 
medarbetarna tror på värden hos sig själva eller i organisationen är det avgörande till 
hur de kan beskrivas (Chatman 1989). Det innebär att om resultatet skulle visa att det 
inte finns en stark tro på de organisatoriska värdena i relation till de individuella 
värderingarna, kan det påverka synen och hur medarbetaren väljer att arbeta med 
service, respekt och ansvar. Om värdeorden inte stämmer överens med medarbetarens 
personliga värdering kan en slutsats bli att service, respekt och ansvar inte arbetas 
med alls i det dagliga arbetet. Citaten nedan visar att medarbetarna uppfattar att deras 
definition av respekt inte stämmer överens med Företagets: 
 

Det kan ju vara så att jag läser de här orden och så betyder de 
något för mig medan Företaget vill kommunicera till mig som 
anställd att de värdeorden betyder något annat. 
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Informant: Men det är väl, det är ett av mina honnörsord, respekt det är mot andra 
människor och det kan vara vanlig hövlighet till upp till att man beter 
sig på ett förväntat sätt och jag kan vara ganska hård, kan jag säga, 
alltså jag, det är väldigt viktigt för mig att visa andra människor respekt. 

Intervjuare: Men, som du upplever respekt upplever du det här på Företaget? 

Informant: Nej. Det tycker jag inte. 
 
Definitionerna på vad värdeorden betyder för medarbetarna på Företaget kan ses som 
relativt likvärdiga. Resultatet visar att medarbetarna arbetar utifrån den egna 
anknytningen till orden i arbetet. Om medarbetarna ska arbeta utifrån organisationens 
värderingar krävs det att värderingarna i organisationen tolkas lika (Chatman 1989). I 
resultatet framkommer det att en del av medarbetarna har varit anställda i mindre än 
ett år, vilket kan ha betydelse i bedömningen av organisationens värdesystem. 
Chatman (1989) anser att det krävs att en medarbetare har varit anställd under minst 
ett till två år för att gemensamt kunna uttala sig om organisationens värdegrund. Det 
innebär att resultatet kan vara missvisande i frågan om att det kan finnas en 
gemensam tolkning till värdeorden. Att medarbetarna svarar att de inte arbetar med 
service, respekt och ansvar i det dagliga arbetet, kan leda till en slutsats att det är 
deras egen tolkning av service, respekt och ansvar som syns i arbetet. Innebörden av 
att de organisatoriska värderingarna överensstämmer med medarbetarnas är viktigt då 
det annars kan medföra en rad olika konsekvenser. Om medarbetarens värderingar 
hamnar i konflikt med organisationens kan det enligt Chatman (1989) leda till en följd 
att medarbetaren väljer att lämna organisationen. En uppfattning som kan framgå från 
resultatet kan vara att medarbetarna är besvikna på att det inte finns utrymme för 
diskussion. En drastisk följd av detta kan leda till att medarbetare väljer att lämna 
Företaget. En lösning för att motverka den följden kan vara att ha medarbetarnas 
individuella värderingar i åtanke i värdegrundsarbetet för att nå överensstämmelse.  
 
Att medarbetarna har gemensamma värderingar till organisationen den tillhör har en 
betydande roll (Kumar 2012) och det är ytterligare en teori som kan skildras till 
resultatet. Medarbetarna på Företaget tenderar att svara likvärdigt gällande frågan om 
Företaget, från ledningens håll, arbetar med värdeorden aktivt – och svaret bli ett 
tydligt nej. Det kan tolkas att det inte finns ett intresse från ledningens håll om att 
uppmärksamma medarbetarnas uppfattningar av värdeorden. Kumar (2012) anser att 
om miljön på arbetsplatsen är i överensstämmelse med medarbetarens värderingar 
bidrar det till en större bekvämlighet. Om medarbetaren inte är bekväm på sin 
arbetsplats, och inte känner att den individuella värdegrunden är i bejakelse kan det 
leda till negativa följder för båda parter. En följd kan enligt Kumar (2012) bli minskat 
engagemang från medarbetaren och att medarbetaren bli mindre produktiv. Om 
medarbetarna blir mindre produktiva kan det innebära negativ påverkan för Företaget. 
Företaget är beroende av sina kunder och omvärld, och om arbetskraften blir mindre 
produktiv, produceras heller inte tjänsterna.  
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En slutsats kan vara att det är av stor vikt om medarbetarens värderingar 
överensstämmer med Företagets. Det kan finnas faktorer som är avgörande till att en 
överensstämmelse sker, och det går även hand i hand med om det finns utrymme för 
delaktighet och om kommunikationen fungerar internt. Om det inte finns ett intresse 
hos ledningen att medarbetarnas värderingar och organisationens ska överensstämma, 
kan negativa följder uppstå i värdegrundsarbetet.  

 

4.3 Sammanfattning  
 
Undersökningens resultat visar att värdeorden på Företaget uppfattas bland 
medarbetarna som allmängiltiga ord. Medarbetarna definierar värdeorden utifrån 
individuella tolkningar, och inte utifrån Företagets definitioner. Studien visar även att 
värdegrundsarbetet har påverkat den gemensamma tolkningen av service, respekt och 
ansvar. Det kan ha påverkats av bakomliggande påverkansfaktorer som 
kommunikation, delaktighet och om värderingarna överensstämmer eller ej.  
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5 Sammanfattande diskussion 

I följande kapitel kommer slutsatser om syftet i undersökningen har uppfyllts, samt 
om frågeställningen har besvarats. Studiens syfte är att undersöka vilka 
påverkansfaktorer som kan bidra till en gemensam tolkning av värdeorden service, 
respekt och ansvar bland medarbetarna inom Företaget. Frågeställningen med 
tillhörande forskningsfrågor som kommer besvaras är ”Hur skapas en gemensam 
tolkning av värdeorden bland medarbetarna på Företaget?” samt ”På vilket sätt 
etableras värdeorden bland medarbetarna inom Företaget?”. En diskussion kring 
undersökningsprocessen samt styrkor och svagheter i undersökningen kommer nedan 
framföras. Avslutningsvis kommer förslag på fortsatt eller ytterligare forskning inom 
området presenteras.   

 

5.1 Slutsatser  
 
För att nå ett mål, och att sträva mot målet kan det krävas steg som ska uppfyllas på 
vägen. Det kan handla om olika verktyg, vägar eller kanaler för att nå målet. För att 
en organisation ska lyckas, och nå framgång i värdegrundsarbetet finns det olika 
bakomliggande påverkansfaktorer som kan vara av betydelse. Resultatet visar att det 
finns brister i värdegrundsarbetet som kan vara avgörande i hur värdeorden tolkas av 
medarbetarna. Om det ska finnas en gemensam tolkning av värdeorden service, 
respekt och ansvar bland medarbetarna inom Företaget kan en lösning vara att delar i 
värdegrundsarbetet arbetas mer aktivt med.  
 
I undersökningen har olika påverkansfaktorer undersökts, och en av alla slutsatser är 
att påverkansfaktorerna kommunikation och medarbetarens delaktighet och inflytande 
kan vara bakomliggande för en gemensam tolkning. Medarbetarens delaktighet och 
inflytande samt kommunikationen på Företaget kan vara bakomliggande faktorer till 
varför det i dagsläget inte finns en gemensam tolkning av värdeorden service, respekt 
och ansvar. Kommunikationen har en stor betydelse i de flesta organisationer, och kan 
därför ses som en självklarhet. För att kommunikationen ska anses som lyckad krävs 
det dock att informationskanalerna arbetas aktivt med inom Företaget – för att det ska 
skapas en gemensam tolkning av innehållet. Kommunikationen ligger till grund för 
hur medarbetaren förstår sin uppgift, men även organisationens delar (Den, et al. 
2013, Larsson 2008, s 86). Att det inte finns en gemensam tolkning bland 
medarbetarna på Företaget av värdeorden kan vara en konsekvens av att den interna 
kommunikationen inte är fullständig. Kommunikationen, och även innehållet i det 
som förmedlas kan därför spela en avgörande roll i hur uppfattningar skapas. Hur och 
när av kommunikation sker kan också vara av betydelse i hur en tolkning av 
värdeorden sker. Larssons (2008, s 86) teori om att rätt information till rätt person, på 
rätt tidpunkt kan ha format medarbetarna och skapat olika tolkningar. För att det ska 
fungera i praktiken kan rutiner och ett starkt värdegrundsarbete främja att en 
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gemensam tolkning av värdeorden sker. En slutsats kan därför vara att 
kommunikationen av värdeorden i tidigt skede kan ha varit en påverkansfaktor till hur 
tolkning av värdeorden har skapats. Att kommunikationen sker i ett tidigt skede kan 
även ha betydelse i hur värdeorden uppfattas av externa parter, och på så sätt kan det 
liknas en kedja. Om medarbetaren inte vet vad definitionen av vad service, respekt 
och ansvar är blir det en individuell tolkning som framförs till de externa parterna. 
Erikson (2008, s 71) beskriver att det kan leda till att olika tolkningar når omvärlden. 
Det kan vara ytterligare en anledning till varför en påverkansfaktor som 
kommunikation är viktig i värdegrundsarbetet.  
 
Att medarbetaren är delaktig i organisationen, och i det här fallet värdegrundsarbetet 
kan medföra en rad fördelar för både organisationen och medarbetaren. Känslan av att 
känna sig behövd samt att faktiskt göra sig hörd är enligt Amah och Ahaiazu (2013) 
viktigt. Om det finns utrymme för delaktighet och inflytande i värdegrundsarbetet hos 
medarbetarna på Företaget kan en slutsats vara att det ytterligare är en 
påverkansfaktor som är viktig vid en gemensam tolkning av värdeorden. Ytterligare 
en slutsats är att det i dagsläget inte finns ett forum för diskussion i 
värdegrundsarbetet på Företaget. Om det inte finns ett forum för diskussion finns det 
heller inte en dialog – vilket återigen bevisar bristen på kommunikation. Det blir ur 
det synsättet tydligt att kommunikation och delaktighet står i relation till varandra. 
Om det inte finns ett inflytande, finns heller inte en informationskanal för dialog.  
 
Att värderingarna är en del i organisationskulturen är tidigare känt (Hofstede 2001, s 
11), men att värderingarna är dolda inom organisationen kan anses som ologiskt. Om 
Företaget ska överleva i omvärlden kan många delar i organisationskulturen behöva 
ha inflytande i varandra (Bakka, et al. 2006, s 18). Med tanke på att Företaget kan 
liknas ett öppet och socialt system, där många olika delar och parter är beroende av 
varandra kan en slutsats vara att samtliga borde sträva mot att ha en gemensam 
tolkning av värdeorden service, respekt och ansvar. För att det dock ska bli möjligt 
kan en slutsats vara att värderingarna är synliga och inte längre dolda i en 
organisationskultur. Om värderingarna blir synliga i organisationskulturen (se Figur 
3) kan den gemensamma tolkningen framkomma. Modellen nedan ger en ny 
beskrivning av lök-diagrammet (se Figur 1) och kan synliggöra ett nytt perspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄRDE
RINGA

R	  

RITUALER	  

HJÄLTAR	  

SYMBOLER	  

SYNLIGA	  

Figur 3 Lök-diagrammet, omarbetad efter Hofstede (2001, s 11) 
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Fördelar som kan uppstå om värderingarna anses som synliga i en organisation och i 
Företaget kan vara att en större medvetenhet uppstår. Om värderingarna anses som 
synliga i en organisation kan det medföra att värderingarna och dess innebörd 
genomsyrar samtliga delar i en organisation. Det kan medföra att det skapas en större 
och mer gemensam förståelse och tolkning av värdeorden och dess innebörd. 
Eftersom Granberg (2011, s 224) beskriver att värderingarna kan anses som 
omedvetna när de placeras i ett dolt lager, kan en slutsats vara att en större 
medvetenhet skapas om värderingarna blir synliga. Om det finns en gemensam 
tolkning av värdeorden bland medarbetarna på Företaget kan det även bidra till att ett 
arbetssätt utifrån värdeorden skapas. Det kan finnas en problematik i 
värdegrundsarbetet då en organisation kan ses som en komplex helhet. Alla delar 
måste fungera och finnas på rätt plats för att det ska finnas en helhet. Singh, et al. 
(2011) anser att värderingar har en betydande uppfattning i arbetssituationer där 
värdeorden kan ha en drivande kraft. Om värderingarna är dolda i en organisation kan 
det vara svårt att den drivande kraften som värderingarna medför, blir medvetna och 
synliga.  
 
Ord kan ha många betydelser, och vad som avgör den individuella tolkningen kan 
vara subjektivt. Orden service, respekt och ansvar kan uppfattas som allmängiltiga 
och breda ord. Det kan dock finnas andra anledningar till varför den uppfattningen 
existerar. En slutsats, som innehåller olika resonemang, är att orden behöver inte 
uppfattas som allmängiltiga ord. För att orden inte ska uppfattas som allmängiltiga 
kan det dock behövas insatser (Saidac 2013). Påverkansfaktorer som nämnts tidigare 
kan vara en viktig del i värdegrundsarbetet, men vad som ingår i delaktigheten och 
inflytandet samt kommunikationen kan vara minst lika viktigt. Värdeorden kan 
behöva finnas mer implementerade hos medarbetarna, och för att lyckas med det kan 
en slutsats vara att värderingarna förankras i vardagen. Det innebär att värderingarna 
då finns i såväl förhållningssätt samt i de dagliga arbetsrutinerna. För att den strävan 
ska uppnås kan det dock ligga till grund att bakomliggande påverkansfaktorer arbetas 
med väl. Det kan vara bra att värdeorden ska ha en gemensam tolkning, men det kan 
dock vara minst lika viktigt att de efterlevs. Med tanke på att resultatet visar att de 
individuella tolkningarna liknar varandra, kan en slutsats ur en annan synvinkel vara 
att det finns en gemensam tolkning av värdeorden service, respekt och ansvar. Det 
kan bero på att orden är allmängiltiga och det då finns möjlighet till att applicera 
orden i det dagliga arbetet.  
 
Studiens syfte är att undersöka vilka påverkansfaktorer som kan bidra till en 
gemensam tolkning av värdeorden service, respekt och ansvar bland medarbetarna 
inom Företaget. Resultatet visar att det finns påverkansfaktorer som har betydelse i 
den gemensamma tolkningen av värdeorden bland medarbetarna inom Företaget. I 
frågan om hur en gemensam tolkning av värdeorden bland medarbetarna skapas inom 
Företaget, kan en slutsats vara att den gemensamma tolkningen av värdeorden skapats 
med hjälp av bakomliggande påverkansfaktorer. Det finns idag inte en gemensam 
tolkning bland medarbetarna på Företaget. Det kan finnas många orsaker, men i detta 
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fall kan en slutsats vara att det finns brister i påverkansfaktorerna delaktighet och 
inflytande samt kommunikation. I frågan om på vilket sätt värdeorden etablerats bland 
medarbetarna inom Företaget visar resultatet att medarbetarna har fått värdeorden 
introducerade på olika sätt. Det kan i sin tur leda till otydlighet och därmed osäkerhet. 
Det finns i dagsläget heller inte något forum där medarbetarna är inkluderade i 
värdegrundsarbetet. En slutsats kan vara att det är bidragande till varför det inte finns 
en gemensam tolkning av värdeorden service, respekt och ansvar.  

 

5.2 Diskussion 
 
Studien har en god hållbarhet och om den skulle genomföras på nytt idag, på samma 
företag hade troligtvis slutsatserna blivit likvärdiga. Företaget är dock i ett 
förändringsstadie och det har växt och växer än idag. Inom ett antal år kan samma 
undersökning visa andra resultat och slutsatser. En styrka i undersökningen kan vara 
att informanterna har varit villiga i att delta i undersökningen utan någon motstrid. En 
förklaring kan dock vara att en av oss haft en större insyn i Företaget, vilket har 
bidragit till att kontakten inte varit ansträngd. Att en av oss har haft insyn i Företaget 
kan även ha varit en svaghet. Det kan ha medfört att undersökningen inte har blivit 
helt objektiv. Att variation i ett induktivt och ett deduktivt arbetssätt har skett, har gett 
en förförståelse och inblick i tidigare forskning och teorier som kan ha påverkat oss 
under intervjutillfällena.  
 
För att styrka undersökningens resultat kan ett komplement vara att genomföra 
observationer med tillhörande enkäter. Det kan även vara ett komplement som 
säkerställer eller stärker undersökningens resultat, samt undersöka om det finns 
ytterligare påverkansfaktorer. Det kan vara svårt att veta om medarbetarna tolkade 
värdeorden utifrån ledningens önskemål.  Intressant hade därför varit att inkludera 
ledningen på Företaget i undersökningen, för att få kunskap om hur värdeorden har 
arbetas fram, ledningens definitioner samt hur ledningen ser på värdegrundsarbetet 
inom Företaget.  
 
En svaghet i undersökningen kan vara att ett frågeområde saknades i intervjuguiden. 
Önskvärt hade varit att mer djupgående undersöka hur medarbetarens personliga 
värderingar stämmer överens med Företagets värderingar. Chatman (1989) liksom 
Kumar (2012) anser att det finns en betydelse i att medarbetarens värderingar 
överensstämmer med organisationens värderingar. Om ytterligare frågor gällande 
överensstämmelsen i värderingar mellan ledning och medarbetare hade funnits i 
intervjuguiden (se bilaga 1) hade resultatet kunnat analyserats mer inom just det 
området. Det hade dock krävt att ledningen ingick i urvalet i undersökningen. Det 
hade kunnat bidra till ytterligare påverkansfaktorer som har betydelse i en gemensam 
tolkning av värdeorden och kan vara ett av alla förslag till fortsatt forskning.  



52	  
	  

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Viktigt att upplysa är att vår undersökning inte är heltäckande. Det finns många 
områden och delar i undersökningen som skulle kunna arbetas vidare med och 
utvecklas. Förslag på hur fortsatt och ytterligare forskning inom undersökningens 
område är bland annat att undersöka om det finns fler påverkansfaktorer som har 
betydelse i den gemensamma tolkningen av värdeord. Andra påverkansfaktorer som 
vore intressant att undersöka kan exempelvis vara den individuella människosynen. 
Intressant hade även varit att undersöka om påverkansfaktorer står i relation till 
varandra, exempelvis att kommunikation är beroende av delaktighet. Ytterligare ett 
område för framtida forskning kan vara att gå djupare in på påverkansfaktorerna och 
att undersöka vad som specifikt bidrar till ett bra värdegrundsarbete. Det kan 
exempelvis innebära att gå in på hur delaktighet och kommunikation skulle fungera i 
praktiken för att uppnå en gemensam tolkning av värdeorden. Detta kan förslagsvis 
undersökas med hjälp av observationer och enkäter. Att undersöka om ledningens 
definition överensstämmer med medarbetarnas definitioner av värdeorden är 
ytterligare ett förslag för fortsatt forskning. Med tanke på att ledningen har en stor 
inverkan i värdegrundsarbetet, kan det bidra till att fler påverkansfaktorer skapas. Det 
kan även medföra till att fler orsaker kan uppstå till varför det inte finns en gemensam 
tolkning av värdeorden.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Hej,  
 
Våra namn är Maja och Malin och vi läser Arbetsvetenskap C vid Karlstads 
Universitet och skriver vår C-uppsats. Syftet i vår undersökning är att undersöka om 
det finns påverkansfaktorer för en gemensam tolkning av värdeorden service, respekt 
och ansvar. Detta kommer vi att undersöka med hjälp av enskilda intervjuer för att 
sedan bearbeta materialet för att göra en kvalitativ analys. 
 
För att det ska vara konfidentiellt och för att spårbarheten ska vara låg kommer vi att 
hantera data så att inga identifierbara uppgifter kommer att redovisas i text och efter 
avslutad studie kommer all data att raderas. Det är vi, vår handledare och eventuellt 
vår examinator som kommer ta del av transkriberingarna.  
 
Deltagandet i denna studie är frivilligt och du som informant har rätt att avbryta 
medverkan när som helst under intervjuns gång.  
 
Intervjun beräknas ta ungefär 40 min, och vi har 26 frågor som kommer att ställas. Vi 
kommer att dokumentera med hjälp av ljudupptagning. Resultatet kommer användas 
till uppsatsen, vi kommer att opponeras på och handledare och examinator kommer att 
ta del av uppsatsen för betygssättning.  
 
Vi vill förtydliga att det inte finns några rätt eller fel i svaren. 
 
Samtycker du till att medverka? 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 
2. Beskriv dina arbetsuppgifter. (Följdfråga (FF): Vilka är dina mest centrala 

arbetsuppgifter?) 
3. Hur länge har du varit anställd på Företaget? 
4. Vad har du för utbildning?  

 
Område 1. Allmänt om SRA  

5. Vad är service för dig?  
6. Kan du ge något exempel när du får service?  
7. Kan du ge något exempel när du ger service?  
8. Hur arbetar ni med service på Företaget?  
9. Hur arbetar du med service på Företaget? (FF: externt/internt) 
10. Vad är respekt för dig? 
11. Kan du ge något exempel när du får respekt? 
12. Kan du ge något exempel när du visar respekt?  
13. Hur arbetar ni med respekt på Företaget?  
14. Hur arbetar du med respekt på Företaget?  
15. Vad är ansvar för dig? 
16. Kan du ge något exempel när du får ansvar?  
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17. Kan du ge något exempel när du ger ansvar?   
18. Hur arbetar ni med ansvar på Företaget?  
19. Hur arbetar du med ansvar på Företaget?  
20. Känner du till SRA (service respekt och ansvar)?  
21. Hur arbetar du med SRA i ditt arbete?   

 
Område 2. Bakomliggande påverkansfaktorer  

22. Hur har du kommit i kontakt med SRA?  
- Vem har informerat dig om SRA?  
- På vilket sätt informerades SRA för dig?  
- Hur har SRA kommunicerats?   

23. Hur omvandlar du SRA i handlingar i ditt arbete?   
24. Hur arbetar ni med värdeorden på Företaget?  

- Medarbetarsamtal?  
- Möten?  
- Uppföljning? 

25. Hur upplever du din möjlighet att påverka värdegrundsarbetet?  
- Får du som medarbetare möjlighet till att påverka arbetet med värdeorden? 
- Medarbetarsamtal?   
- Hur ofta?  
- I vilket forum?  
- I grupp? 

26. Hur skulle du vilja att Företaget arbetar med SRA? 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 



58	  
	  

Bilaga 2 - Intervjuinbjudan 
	  
Hej, 
 
Våra namn är Maja och Malin och vi läser Arbetsvetenskap C vid Karlstads 
Universitet och kommer därmed skriva vår C-uppsats i vår. Vi vill undersöka hur 
organisationskultur yttrar sig hos medarbetaren. Detta kommer vi att undersöka med 
hjälp av intervjuer för att sedan göra en kvalitativ analys.  
 
Deltagandet är självklart frivilligt, och mer information kommer att framföras under 
intervjutillfället. Vi kommer att genomföra intervjuer hos er under datumen xxx. 
Intervjun beräknas ta cirka xxx minuter och för att det ska gå så smidigt som möjligt 
ber vi dig därför meddela vilket eller vilka av följande tillfällen som passar dig:  
 
Schemalagda tider: 
 
Fredag 21 mars 
Kl 10.00-11.00     
 
Måndag 24 mars 
Kl 13.00-14.00     
  
Tisdag 25 mars   
Kl 10.00-11.00  
Kl 13.00-14.00      
 
Onsdag 26 mars   
Kl 13.00-14.00  
 
Torsdag 27 mars   
Kl 10.00-11.00  
Kl 13.00-14.00 
 
Fredag 28 mars   
Kl 10.00-11.00   
 
Mejla dina förslag på tider till maja.flykt@gmail.com . Vi återkommer med slutgiltigt 
schema när det närmar sig.  
 
Vi hoppas att ni vill bidra med er hjälp i vår undersökning! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Maja Flykt och Malin Ekberg 
 
 
 
 
	  
	  
	  



59	  
	  

Bilaga 3 - Informationsbrev 
	  
Hej,  
 
Våra namn är Maja och Malin och vi läser Arbetsvetenskap C vid Karlstads 
Universitet och skriver vår C-uppsats. Syftet i vår undersökning är att undersöka om 
det finns påverkansfaktorer för en gemensam tolkning av värdeorden service, respekt 
och ansvar. Detta kommer vi att undersöka med hjälp av enskilda intervjuer för att 
sedan bearbeta materialet för att göra en kvalitativ analys. 
 
För att det ska vara konfidentiellt och för att spårbarheten ska vara låg kommer vi att 
hantera data så att inga identifierbara uppgifter kommer att redovisas i text och efter 
avslutad studie kommer all data att raderas. Det är vi, vår handledare och eventuellt 
vår examinator som kommer ta del av transkriberingarna.  
 
Deltagandet i denna studie är frivilligt och du som informant har rätt att avbryta 
medverkan när som helst under intervjuns gång.  
 
Intervjun beräknas ta ungefär 40 min, och vi har 26 frågor som kommer att ställas. Vi 
kommer att dokumentera med hjälp av ljudupptagning. Resultatet kommer användas 
till uppsatsen, vi kommer att opponeras på och handledare och examinator kommer att 
ta del av uppsatsen för betygssättning.  
 
Vi vill förtydliga att det inte finns några rätt eller fel i svaren.  
 
Tack för din medverkan! 
 
Om du har frågor eller om du vill ta del av uppsatsen får du gärna höra av dig,  
Malin Ekberg 073-1111111 malinmariekberg@hotmail.com  
Maja Flykt 076-1111111 maja.flykt@gmail.com  
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Bilaga 4 – Etiskt protokoll 
 
 

• Genom deltagande får informanten prata fritt om värdeorden och hur 
värdegrundsarbetet arbetas med på Företaget. Studiens material kan bli en bra 
grund för vidare forskning i hur medarbetare i organisationer anser vara 
viktiga faktorer i värdegrundsarbetet 
 

• Genom deltagande finns material som kan vara känsligt och privat för 
informanten. Denna information kommer vara utanför deras kontroll och 
risken för att utomstående får del av materialet finns alltid. Risken finns även 
att informanten delar information denne inte är bekväm att prata om, vilket 
kan resultera i att respondenten blir för emotionell och intervjun kan inte 
slutföras samt lämnar respondenten intervjun i en negativ sinnesstämning. 
 

• Riskerna minimeras genom att materialet hanteras så konfidentiellt som 
möjligt. Inspelningar och transkriberingar lagras i säkra miljöer där 
utomstående inte har tillgång till materialet. Frågorna är noga genomtänkta 
och kommer godkännas av behörig handledare samt kontaktperson på 
Företaget innan de används på informanterna.  
 

• Informantens information står i bilaga nr 3 i informationsbrev. 
 

• Informanten ger sitt samtycke till deltagande vid intervjutillfället muntligt. 
 

• Intervjumaterial som inspelning och transkribering kommer hanteras av oss 
uppsatsskrivare, handledare och eventuellt examinator för betygssättning och 
databearbetning. Ingen utomstående får ta del av materialet som en följd av 
säker lagring. Efter uppsatsskrivningen raderas transkriberingarna samt 
ljudupptagning.  
 

• I transkriberingen kommer namn, plats och andra kännetecken på deltagares 
identitet ersättas med andra betäckningar som inte kan spåras. Som tidigare 
nämnt kommer material att förvaras i säkra miljöer utan risk för att 
utomstående ska få del av det. 
 
 

 
	  


