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Sammanfattning 

 

Explicita organisationsvärderingar – ett skyltfönster eller en vägledning 

- En kvalitativ studie av en organisations explicita värderingar 

 

Författare: Gustaf Hesslegård och Lars Sävås 

 

Högskolan i Halmstad, vårterminen 2010 

 

I denna studie studeras en organisation som förmedlar sina värderingar explicit. 

Många organisationer inom såväl privat som offentlig sektor väljer offentliggöra vilka 

värderingar som präglar organisationens arbete. Vad som sällan framgår är vad dessa 

värderingar innebär för den anställde. Det är mot denna bakgrund som studiens syfte arbetats 

fram. Studiens syfte är att undersöka vilken funktion organisationens explicita värderingar 

fyller i det vardagliga arbetet. 

 

I studien har sex intervjuer genomförts med anställda inom en organisation som gjort sina 

värderingar publika. Ett av resultaten från intervjuerna visade att organisationens explicita 

värderingar utgör de värden organisationen vill bli förknippad med. De anställda förväntas 

använda sig av värderingarna som en vägledning i arbetet och organisationens omvärld kan se 

värderingarna som en guide vad gäller förväntningar på mötet med organisationen. En av 

studiens slutsatser visar därmed att den kanske viktigaste funktionen värderingarna utgör är av 

en styrande karaktär. Anställda formas till att anta ett sådant beteende som kan härledas till 

värderingarna. 

 

Nyckelord: Explicita värderingar, styrning, organisationskultur, tolkningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Authors: Gustaf Hesslegård and Lars Sävås 

 

Explicit organizational values – Catchwords or guidance 

- A qualitative study of organizations explicit values 

 

The university of Halmstad, spring term 2010 

 

This study examined an organization that expresses its values explicitly. Many organizations 

in both public and private sector choose to express the values that the organization would like 

to be associated with. What is rarely clear is what these values mean for the employee. It is 

against this background that the purpose of the study took its shape. The purpose of this study 

is to investigate which function the organization’s explicit values fill in the everyday work.  

 

 The authors of this study have conducted six interviews with employees in an organization 

that has made their values public. One of the results from the interviews shows that the 

organizational values stand for what the organization wants to be associated with. Employees 

are expected to use the values as a guide in the everyday work and the organization's 

surroundings can see the values as a guide in terms of expectations for their meeting with the 

organization. One of the study findings therefore prove that the most important feature of the 

organizational values is represented as a control variable. Employees in the organization are 

shaped to adapt such behaviour that could be related to the organizational values. 

 

Keywords: Explicit values, control, organizational culture, interpretation 
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1. Inledning och problemformulering 
 

Det får ses som ett grundläggande antagande att organisationer inom privat sektor har som 

huvudsaklig uppgift att generera vinst åt sina ägare. Det räcker dock inte att enbart producera 

varor och tjänster till lägst pris utan detta måste kombineras med andra variabler för att nå 

framgång. En av dessa variabler är att skapa legitimitet för verksamheten, både hos de 

anställda och hos omvärlden. Ett sätt för en organisation att skapa legitimitet är att aktivt 

arbeta med explicita värderingar. Organisationens explicita värderingar har på så sätt en 

funktion av att skapa en mening för organisationen. Krona och Skärvad (1999) beskriver detta 

enligt följande:  

 

”Penningen, lär någon ha sagt, kommer till dem som har siktet inställt bortom penningen - på 

meningen. Man måste med andra ord ha ett högre syfte än pengar för att kunna tjäna pengar, 

ett syfte där människan, hennes värderingar, känslor, relationer och handlande intar den 

centrala rollen.” 

 Krona & Skärvad (1999: 83) 

 

Det är mot denna bakgrund som explicita värderingar ska ses. Ett sätt för organisationen att 

skapa en mening med sin verksamhet och att denna mening ska genomsyra organisationen 

och dess arbete. Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver det som att det på senare år går att se 

en trend på företagsmarknaden. Intresset ligger i att formulera en gemensam 

kommunikationsstrategi som integrerar både marknadsförstärkande och kulturförstärkande 

budskap. Syftet är att dels stärka varumärket mot externa intressenter samtidigt som strategin 

även vill ge de anställda något att samlas kring internt (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 160). Att 

publicera och göra en organisations värderingar explicita kan ses som en sådan 

kommunikationsstrategi som syftar till att stärka både varumärket och organisationskulturen. 

Våra efterforskningar som gjorts på Internet bekräftar att många aktörer inom såväl privat 

som offentlig sektor synliggör vilka värderingar organisationen menar att de lever och verkar 

efter. När vi undersökt företag och organisationers hemsidor fann vi bland annat dessa 

värderingar kommunicerade:  

 

SEB 

”Vår organisations värderingar är mycket mer än bara ord. De beskriver bankens vision och 

vardag. Vårt varumärke bygger vi genom: Kontinuitet, Ömsesidig respekt, Professionalism 

och Engagemang.” (www.seb.se) 

 

Ericsson 

”våra grundläggande värderingar – professionalism, respekt och uthållighet – är centralt för 

vårt sätt att arbeta” (www.ericsson.com) 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

”Värdegrund 

Öppen, kompetent och drivande med fokus på individen och samhället.” (www.msb.se) 

 

NCC 

”De grundläggande värderingarna påverkar hur vi förhåller oss till andra och varandra. 

 Ärlighet 

 Respekt 

 Tillit” (www.ncc.se)  
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Vad som inte framgår av dessa texter är om och på vilket sätt den anställde upplever att de 

explicita värderingarna påverkar det dagliga arbetet. Det budskap som organisationerna vill 

förmedla är att värderingarna ständigt finns närvarande i det vardagliga arbetet. 

Andemeningen av explicita värderingar är den att organisationen förmedlar på vilket sätt man 

uppnår sina mål. När vi inför studien pratat allmänt med personer om ett företags explicita 

värderingar har en gemensam åsikt varit att dessa främst utgör en funktionen av ett 

”skyltfönster”. Med skyltfönster menas att det är vackra ord men dess innehåll är självklara 

och man ställer sig frågande till om detta verkligen efterlevs. Det finns en misstanke att 

explicita värderingar är klyschor och att dess mening förlorat sitt egentliga värde. Bolman och 

Deal (2005) beskriver det som att när organisationerna gör värderingar explicita genom att 

skriva ner dessa i formella dokument förlorar de ofta sin mening (Bolman & Deal, 2005: 307).         

 

Mot denna bakgrund finner vi intressant att undersöka och få en djupare förståelse över vad 

fenomenet explicita värderingar i organisationen innebär för de anställda. Vi anser det då vara 

intressant att undersöka synen på de explicita värderingarna och om dessa utgör en funktion 

som påverkar den anställdes vardagliga arbete.  

1.1 Syfte  
 

Som ovan visar blir det allt vanligare att organisationer framhåller och fokuserar på 

organisationens explicita värderingar. Vi finner det intressant att undersöka vad dessa 

explicita värderingar innebär för organisationens individer. Syftet med studien är att 

undersöka vilken funktion organisationens explicita värderingar fyller i det dagliga arbetet. 

Frågeställningarna vi ställer oss är:  

 

Upplever de anställda att organisationens explicita värderingar fyller en funktion i arbetet?  

 

På vilket sätt upplever de anställda att organisationens explicita värderingar kan påverka 

arbetet? 

1.2 Organisationen 
 

Som framkom ovan finns det många organisationer som kommunicerar en värdegrund genom 

offentliga dokument via bland annat Internet. Det här innebar att där finns en stor mängd av 

organisationer som studien skulle kunna genomföras på. Något som gjorde sig synligt under 

våra inledande undersökningar på Internet var att bank- och finanssektorn var en sektor som 

tydligt hakat på denna trend att göra sina organisationsvärderingar publika. Mot denna 

bakgrund gjorde vi ett antagande att det skulle vara intressant att bedriva studien hos en 

organisation inom just denna sektor. Då en av författarna har mångårig erfarenhet inom bank- 

och finanssektorn innebär detta att en viss förkunskap vid studiens ingång redan fanns 

förankrad.  

 

Valet föll på en organisation som har ett rikstäckande kontorsnät som är verksam inom bank- 

och finanssektorn. Inom den svenska marknaden består kontorsnätet indelat i 15 stycken 

regioner där kontor per region varierar. Samtliga kontor styrs från en central ledning och 

organisationens svenska huvudkontor finns i Stockholm. Organisationen har totalt 24 000 

anställda varav cirka 1200 personer arbetar inom den svenska verksamheten. På varje kontor 

finns en kontorschef som ansvarar för det dagliga arbetet inom kontoret. Organisationen 

tillhandahåller finansiella tjänster och produkter som banktjänster, lån, finansiering, 

försäkring, leasing, fastighetsförmedling och kapitalförvaltning. Dessa tjänster förmedlas och 
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säljs via organisationens kontorsnät, telefon och internettjänster. Organisationens kunder 

består av såväl företagskunder som privatkunder. Kontoren är organiserade utifrån 

affärsområden privatkund och företagskund. De anställda är organiserade utifrån 

affärsområdena vilket innebär att den anställde arbetar mestadels med privatkunder eller 

företagskunder. Kundmöten kan ske dels genom bokade möten och dels genom kunder som 

oannonserat besöker kontoret. Organisationen offentliggör sina värderingar på olika sätt. De 

explicita värderingar som organisationen förmedlar är:  

 

 Brinnande engagemang  

 Kompetens 

 Tillgänglighet  

 Tillförlitlighet  

 

Organisationen sammanfattar dessa värderingar på följande vis: ”Hur hittar vi snabbt de bästa 

finansiella lösningarna för dig som kund? Det handlar i grunden om att kombinera en djup 

finansiell kunskap med ett aktivt intresse för din verklighet. Vår verksamhet bygger på några 

enkla kärnvärden. Att kompetens, tillgänglighet och tillförlitlighet plus ett brinnande 

engagemang ger ett mervärde för dig som kund.”  
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2. Teori och tidigare forskning 
 

Studien undersöker fenomenet explicita organisationsvärderingar. För att studera detta 

fenomen har vi tagit fram en modell som bygger på teori och empiri. Modellen tog sin form i 

takt med datainsamlingen till studien. Empirin har sedan kombinerats med tillämpbara teorier. 

Något som utkristalliserats under datainsamlingen och som modellen syftar till att förklara är 

att organisationens explicita värderingar kan ses utifrån ett styrningsperspektiv. Vårt 

antagande är att explicita värderingar kan ses dels som ett verktyg för styrning och dels som 

ett sätt att skapa legitimitet gentemot sin omvärld. Detta antagande innebär att organisationens 

omvärld har en inverkan över vilka explicita värderingar organisationen väljer att 

kommunicera. Vidare får detta effekter över hur styrningen av de anställda kommer utformas. 

Modellen ger oss en bild av hur explicita värderingar kan utgöra en styrningsfunktion av de 

anställda via organisationskulturen. Den modell (figur 1) vi framarbetat utgör studiens 

övergripande perspektiv:  

   
  

 

 
Figur 1 

 

Explicita värderingar: Med explicita värderingar menas de uttalade och publika värderingar 

som organisationen förmedlar. För att få en förståelse över fenomenet värderingar har 

värderingar studerats utifrån vilken funktion dessa kan fylla i en organisation. Då en 

organisation utgörs av individer är deras upplevelser av värderingarnas funktion centralt.  

 

Organisationskultur: Organisationskultur kan förstås på många olika sätt. I den här studien 

har organisationskulturen setts utifrån en styrningsfunktion och på vilket sätt de explicita 

värderingarna inom organisationen hänger samman med organisationens kultur ur ett 

styrningsperspektiv.  

 

Organisationskultur 

Explicita 

värderingar 

Incitament 

Styrning 

Ledarskap Arbetsutförandet 

Omvärld 
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Styrning: Styrning avser på vilket sätt organisationen genom värderingar påverkar det 

vardagliga arbetet. Genom att se organisationskulturen som en styrningsfunktion kan vi 

synliggöra på vilket sätt styrning av de anställda kan ske med organisationens explicita 

värderingar som grund. För att tydliggöra styrningen har vi valt att se på den utifrån följande 

kategorier: arbetsutförande, ledarskap samt incitament. Dessa kategorier är de som framträtt 

som starkast påverkande av det vardagliga arbetet vid tolkning av empirin. Under 

arbetsutförande har vi studerat vilka krav som ställs på individen för att utföra sitt arbeta i 

enlighet med de explicita värderingarna. Under kategorin ledarskap har vi studerat på vilket 

sätt ledarskapet kan bedriva styrning utifrån de explicita värderingarna. För kategorin 

incitament har vi studerat belöningssystemet som finns inom organisationen och på vilket sätt 

belöningssystemet kan kopplas samman med organisationens explicita värderingar.         

 

Omvärld: Värderingar uppstår inte ur ett vakuum utan är ett resultat av någonting. Kategorin 

omvärld syftar till externa faktorer och på vilket sätt dessa påverkar organisationens val av 

explicita värderingar. Genom att se på vilket sätt omvärlden påverkar framtagandet av 

explicita värderingar kan vi också se på vilket sätt värderingarna kan utgöra en styrning för 

den enskilda individen inom arbetet.  

2.1 Värderingar 
 

Begreppet värdering syftar till något som värdesätts som önskvärt. När det gäller värderingar 

på organisationsnivå är meningen att de ska ge uttryck för det som organisationen anser vara 

bra och önskvärt (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 147).  Bolman och Deal beskriver värderingar 

som en grundläggande karaktär som särskiljer organisationen från andra organisationer 

(Bolman & Deal, 2005: 307).  

 

I Lindmark och Önnevik (2006: 265) förklaras värderingar som den innersta kärnan av 

organisationskulturen.  

 
Figur 2. Löken (Lindmark & Önnevik, 2006: 265) 

 

Organisationen vi studerat kommunicerar fyra värderingar som organisationen vill associeras 

med. De explicita värderingarna kan ses som ett uttryck om ett önskat läge för organisationen. 

Explicita organisationsvärderingar utgör på så sätt en riktlinje över hur organisationen vill att 

omvärlden, kunder och anställda skall uppfatta organisationen. Värderingarna utgör i enlighet 

med Lindmark och Önnevik (2006) modell den grundläggande variabeln i 

organisationskulturen. Utifrån denna teoretiska bakgrund går att se hur värderingar är en vital 

del av organisationskulturen. För att studera värderingar som en styrmekanism inom 

 

Ritualer 

Värderingar 

Hjälteförebilder

er 
Symboler 

Sedvänjor 
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organisationen måste vi också få en förståelse för vad värderingar innebär för 

organisationskulturen.   

2.2 Organisationskultur 

2.2.1 Scheins dimensionsmodell 

 

Schein gör en liknelse mellan kulturen för organisationen är vad personligheten är för 

individen. Schein beskriver organisationskultur i form av nivåer, artefakter, värderingar och 

grundläggande antaganden. Schein menar att dessa tre nivåer måste ses i en och samma 

kontext för att kunna definiera en organisationskultur, det går inte att förstå den ena nivån 

utan förståelse för de andra två nivåerna (Schein, 2004: 25). 

 

Artefakter 

 

Med artefakter menas det som kan observeras visuellt, som bland annat språk, kläder och 

symboler, som kan formuleras genom till exempel hemsidor och logotyper. Det är även 

strukturella aspekter som organisationsscheman, byggnader, arbetsrutiner och processer samt 

policys och riktlinjer. Även om artefakter är relativt lätta att observera och urskilja inom en 

grupp är de svåra att tyda. För att kunna tyda och förstå artefakternas funktion i en 

organisationskultur måste det finnas en kunskap och förståelse över de värderingar och 

uppfattningar samt de grundläggande antaganden som finns inom organisationen (Schein, 

2004: 25-27). 

 

Värderingar 

 

Uppfattningar och värderingar är explicita åsikter om vad som av en individ eller en 

organisation anses vara bra eller dåligt. Eftersom de är medvetna så är de även möjliga att 

diskutera inom gruppen. Värderingens bekräftelse och acceptans sker genom att individerna 

utvärderar vad som är bra eller dåligt, ofta görs dessa utifrån ett resultat av ett beteende och 

handlingar. Värderingar är således konstruerade av sociala faktorer inom gruppen, Schein 

kallar detta för social validation. Schein menar att värderingar som inte kan utvärderas utifrån 

ett resultat ändå kan genomgå en social validation. Schein menar att värderingar reproducerar 

sig själva genom att medlemmar inom gruppen förstärker uppfattningen sinsemellan. Detta 

görs bland annat verbalt och beteendemässigt där individerna ständigt påminner varandra om 

vilka värderingar som gäller inom gruppen.  Om individen inte accepterar konformitet med 

värderingen riskerar individen att bli exkluderad från gruppen. Således sker en social 

validation av samtliga värderingar som ingår i en organisationskultur. Explicita värderingar 

har sitt ursprung hos ledaren för att minimera osäkerheten i situationer som upplevs som 

kritiska, värderingen blir då något som individen kan förhålla sig till och lita på. Värderingar 

lärs in hos individen genom ledarskap och omgivningens acceptans, på så sätt kommer dessa 

värderingar efter tid att antas som givna och mindre förhandlingsbara. Vidare förstärks och 

fortlever värderingar genom att de förs över från generation till generation inom 

organisationen (Schein, 2004: 28-29). 

 

Värderingar som organisationen har givit uttryck för kan generera fördelar för organisationen. 

Genom att organisationen och individerna ansluter sig till specifika värderingar kan en 

gemenskap inom organisationen skapas samtidigt som värderingarna utgör en 

identitetsskapande funktion för organisationen. Vidare kan värderingar göra det möjligt att 
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förutse individers beteenden och handlingar, dock förutsätter det att värderingarna 

överensstämmer med individens grundläggande antaganden (Schein, 2004: 30).    

 

Grundläggande antaganden        

 

Ett grundläggande antagande är uppfattningen om hur saker förhåller sig och huruvida något 

är rätt eller fel. Dessa antaganden är så djupt rotade inom grupper och individer att de sker 

mer eller mindre omedvetet och uppfattningen tas för givet. Uppfattningen inom gruppen är 

så stark att den inte är förhandlingsbar. Om någon individ i gruppen skulle ifrågasätta dessa 

antaganden så kommer övriga inom gruppen att misstänkliggöra individen och anse denne 

bryta mot det normala (Schein, 2004: 30-31). 

 

Oavsett hur starka och logiska argumenten mot antagandet är kommer gruppen och individen 

att göra allt för att försvara antagandet. Denna försvarsmekanism kommer av en upplevd 

osäkerhet som uppstår hos individen när någon angriper individens grundläggande 

antaganden. Det är genom de grundläggande antagandena som individen selekterar och 

prioriterar vad som är viktigt i dennes livsvärld. Således är det individens grundläggande 

antaganden som styr beteende och handlingar, vilket innebär att individernas beteende kan i 

högre grad förutsägas (Schein, 2004: 31-32). 

 

Genom att omge sig av likasinnade individer som delar samma grundläggande antaganden 

upplever individen en gemenskap och trygghet i gruppen. När individerna och 

organisationens grundläggande antaganden överensstämmer blir de också en naturlig del i den 

vardagliga diskussionen och påverkar på så sätt arbetet och arbetssätten (Schein, 2004: 32-

33).  

2.2.2 Enhetlig organisationskultur  

 

I Jacobsen och Thorsvik (2002: 156) benämns människans behov att tillhöra och identifiera 

sig med en grupp som ett av det allra starkaste mänskliga behoven. Kopplat mot denna 

referens är det möjligt att se nyttan i att uppnå en kultur på arbetsplatsen som alla anställda 

kan identifiera sig med. En sådan kultur beskriver Jacobsen och Thorsvik (2002:165) som en 

enhetlig kultur. En enhetlig organisationskultur innebär en kultur där organisationens 

anställda samlas kring viljan att uppfylla en gemensam överordnad organisatorisk 

målsättning. I Jacobsen och Thorsvik (2008) föreslås Språk och kommunikationsstrategi som 

ett exempel på hur organisationskulturen kan stärkas. Denna strategi syftar till det vis som 

anställda talar till varandra i organisationen och sådana budskap som kommuniceras från 

ledning. Under senare år har det skapats en växande trend att kommunicera sådana budskap 

som dels anställda kan knyta an till men som även ger organisationen ett stärkt varumärke 

gentemot kunder (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 160). 

2.3 Styrning 
 

Värderingar utgör, som vi såg ovan, en av grundstenarna i organisationskulturen. 

Organisationskulturen i sin tur kan ha olika funktioner för organisationen och påverkar 

individen på olika sätt. En av dessa funktioner är att organisationen genom 

organisationskulturen tydliggör riktlinjer för de anställda. Dessa riktlinjer ger i sin tur den 

anställde vägledning för vilket beteende som accepteras och förväntas inom organisationen 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008: 140).  
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2.3.1 Normativ styrning och styrning genom organisationskultur 

 

Styrning och kontroll är ett sätt för organisationen att samordna och koordinera arbetet samt 

måla upp riktlinjer för de anställda. Börnfelt (2009) menar att styrning, till någon grad, 

förekommer i alla sociala grupper. Om en grupp inte har några normativa eller 

beteendemässiga strukturer för individerna att följa rör det sig inte om en social gruppering 

(Börnfelt, 2009: 17). Genom styrning och kontroll kan organisationen påverka och utvärdera 

de anställdas sätt att utföra sitt arbete. Styrning och kontrollfunktioner finns inbyggda i 

organisationens utformning och verksamheter. Styrning och kontroll av arbetet innebär att 

organisationens ledande instans kan påverka det vardagliga arbetet på så sätt att arbetet följer 

de mål och strategier som tagits fram. Styrning respektive kontroll kan definieras på olika sätt. 

En av dessa definitioner säger att styrning och kontroll har som syfte att styra och definiera 

arbetsuppgifter, övervaka och utvärdera arbetsprestationer samt disciplinera och belöna för att 

skapa samarbete (Börnfelt, 2009: 17-18). Ett sätt för ett företag att påverka verksamhetens 

processer och resultat är att utöva styrning genom organisationskulturen. Organisationskultur 

syftar här till medlemmarnas delade antaganden, värderingar och normer som styr beteenden 

och arbetssätten på arbetsplatsen. Genom att påverka denna kultur kan företagets ledning styra 

och kontrollera de anställda utan att en konflikt uppstår. Detta grundar sig i att de anställda 

anpassar sina värderingar och normer efter rådande kultur. Företaget kan på så här vis knyta 

de anställda närmare sig och sina värderingar genom organisationskulturen (Börnfelt, 2009: 

127-128). En annan form av styrning som går hand i hand med, eller påminner om, styrning 

genom organisationskulturen är den normativa styrningen. Börnfelt (2009) menar att det är 

allt vanligare att företagsledningar utövar en normativ styrning. Med normativ styrning 

innebär att organisationen fokuserar på kulturen som finns inom företaget. Genom att anta en 

normativ styrningsmetod är det värderingar och beteenden som kommer att påverkas för att få 

individer att arbeta på samma sätt (Börnfelt, 2009: 19). Att exempelvis offentliggöra sina 

organisationsvärderingar kan ses som en strategi att styra de anställda mot att efterleva dessa 

värderingar i arbetsutförandet.  

2.4 Arbetsutförande 
 

Som belyses ovan kan värderingar genom organisationskulturen utgöra en styrningsfunktion 

inom organisationen. Ett sätt att utföra styrning och kontroll av den anställde kan vara genom 

de krav som ställs på arbetsutförandet. Exempel på sådana krav kan vara att de anställda 

förväntas besitta eller införskaffa vissa färdigheter eller egenskapar för att kunna utföra 

arbetet. Ett annat krav kan vara att organisationen förväntar sig ett visst beteende av sina 

anställda och därmed hur de anställda ska agera i givna situationer. I denna studie avses 

sådana krav som kan kopplas till organisationens explicita värderingar 

2.4.1 Kompetensanpassning 

 

I Ellström (2004) diskuteras kompetens ur ett anpassningsperspektiv. Om organisationen och 

arbetsuppgifterna ses som fasta/givna gäller det för individen att anpassa sin kompetens efter 

dessa givna förutsättningar. Handlingsutrymmet är därmed begränsat och bestäms av ramarna 

kring strukturen och arbetsuppgifterna, snarare än av individen själv. Kompetens kommer på 

så sätt att bestämmas av individens förmåga att rätta sig efter dessa givna ramar (Ellström, 

2004: 27).  
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2.4.2 Emotionellt arbete  

 

Hochschild (2003) tar upp begreppen emotionell dissonans, transmutation, surface acting och 

deep acting i sin beskrivning av emotionellt arbete. Emotionellt arbete innebär att individens 

arbete bygger på relationer. Graden av styrning av individens känslor i arbetet varierar 

beroende på yrkes natur, högsta graden av emotionellt arbetet har yrken som är av 

servicenatur och där kontakten med kunden sker face to face. (Hochschild, 2003).  

 

Emotionell dissonans 

 

Emotionell dissonans syftar till när en individs känslor och agerande går emot varandra. Detta 

kan tillexempel hända den arbetande individen. En person strävar efter att ha balans i 

känslolivet. Då det inte råder en överensstämmighet mellan känslor och agerande, kan stress 

skapas hos individen. För att bota denna stress vill den anställde uppnå konsensus mellan 

handlande och känsloliv. Antingen genom att förändra beteendet eller känslorna. Då det är 

arbetet som kräver ett visst agerande är det, om den anställde vill behålla sitt jobb, känslorna 

som måste förändras. Det är på så här vis en transmutation skapas och de privata känslorna 

måste förändras för att motverka dissonans och istället skapa konsensus mellan känslor och 

agerande. Nedan ges en förklaring till vad som menas med transmutation. På så här vis gör de 

anställdas känslor till ett instrument de skall använda sig av i arbetet. Arbetskraven styr 

individens känslor och på vilket sett den anställde skall använda känslorna i arbetet 

(Hochschild, 2003: 89-91). 

 

Transmutation 

 

När känslolivet blir kommersiellt och individens privata känslosystem blir ett redskap för 

organisationen uppstår något som Hochschild benämner transmutation. Individens känslor, 

vilka är högst privata, styrs av organisationen på ett sätt att det främjar organisationens 

verksamhet (Hochschild, 2003: 19). Således ser organisationen en vinning i att styra de 

anställdas känslor och beteenden. Hochschild menar att individer antar olika roller för att leva 

upp till kraven och förväntningarna. Enligt Hochschild är känslor socialt konstruerade och 

individen anpassar sina känslor utifrån situationer (Hochschild: 2003: 27-28). Utifrån 

Goffmans (2006) dramaturgiska perspektiv på det sociala livet menar Hochschild att vi spelar 

ett skådespel bestående av olika roller när vi interagerar med varandra. Enligt Hochschild 

ställer dessa roller krav på individens beteende, men villkorar också individens känslor i den 

situationen. För att kunna anpassa sig till sin roll behöver individen finna strategier som gör 

det möjligt att möta de känslomässiga krav som ställs på rollen. Detta kan göras genom 

surface acting eller deep acting (Hochschild, 2003).          

 

Surface acting och Deep acting 

 

Surface acting syftar till att genom skådespel övertyga omgivningen om en känslostämning. 

Individen är i denna form av skådespel fullt medveten om att känslorna denne spelar inte är 

sanna (Hochschild, 2003: 37-38). En annan form av rollspel benämns som deep acting. Denna 

form av spel syftar till att frammana en känsla inom oss. Det kan dels handla om att framkalla 

en känsla vi önskar att vi hade inom oss, men även att tona ner en känsla vi inte vill känna 

(Hochschild, 2003: 43). Hochschild visar ett exempel från sin studie av flygvärdinnor. Där 

framgår det att flygbolaget inte endast krävde att flygvärdinnorna skulle agera säljande utan 

de anställda skulle tänka säljande. Den anställde säljer inte företagets produkter utan säljer sig 

själv i mötet med kund (Hochschild, 2003: 108).  



 10 

2.4.3 Frihet vs foglighet 

 

Sandoff och Widell (2009) har skrivit en artikel med syfte att beskriva anställdas grad av 

frihet eller foglighet i relation till organisationsstrukturen. Artikeln utgår från en granskning 

av tidigare studier och forskning. I artikeln redogörs för huruvida organisationens värderingar 

är överensstämmande med den anställdes värderingar kommer att spela en viktig roll vad 

gäller den anställdes upplevelse av frihet i arbetet. Om de individuella värderingarna står i 

koherens till organisationsvärderingarna kommer en högre grad av frihet upplevas av den 

anställde. Om utgången är tvärtom, att organisationsvärderingarna inte överensstämmer med 

de individuella värderingarna, kommer den anställde att uppleva en mindre grad frihet och en 

högre grad foglighet i arbetet. Individer som upplever att deras beteenden inte stämmer 

överens med organisationens värderingar finner strategier för att anpassa sitt beteende. Denna 

anpassning, menar författarna, torde skapa en inre konflikt hos individen.   

2.5 Ledarskap 
 

Som tidigare nämnts menar Schein (2004) att organisationskultur ska ses som relationer 

mellan artefakter, värderingar och grundläggande antaganden. Jacobsen och Thorsvik lyfter 

fram ledarens roll och då genom artefakter som en viktig del inom organisationskulturen, 

främst genom ledarens beteende och hur denne uttrycker sig verbalt (Jacobsen & Thorsvik, 

2008: 150). Ledaren kan genom sitt ledarskap bedriva styrning och kontroll utifrån 

värderingar.  

2.5.1 Transformativt ledarskap 

 

I Landy och Conte (2009) redogörs för det transformativa ledarskapet. Det transformativa 

ledarskapet syftar till att försöka utveckla individen. Det finns en vilja i ledarskapet att 

framkalla en känsla hos de anställda att ständigt vilja nå längre, att utvecklas till det bättre. 

Den transformativa ledaren beter sig ofta på så vis som denne vill att de anställda skall bete 

sig på (Landy & Conte, 2009: 561). Att leva som man lär ligger nära tillhands. På så sätt blir 

samspelet mellan ledaren och de anställda viktigt. Exempelvis om ledarskapet ställer krav på 

ett brinnande engagemang ska ledarskapet också präglas och visa ett brinnande engagemang i 

sitt handlande.   

 

I ett transformativt ledarskap är det viktigt att se individen. De anställdas individuella 

preferenser tas i åtanke för att kunna förstå och nå ut till var och en på det sätt som tilltalar 

individen i fråga. Vidare finns en strävan att stimulera intellektet hos de anställda. Detta 

genom att vara öppen för nya idéer och intressera sig för de anställdas synpunkter och tankar i 

arbetet.  Vidare är det viktigt att ledaren lägger upp en vision för de anställda. I arbetet mot 

visionen motiverar ledaren de anställda genom att på ett optimistiskt och utmanande vis 

påminna de anställda om visionen och dess mening (Landy & Conte, 2009: 562).   

2.5.2 Kollektivt lärande 

 

Genom sättet att organisera arbetet kan ledarskapet påverka möjligheterna för att 

organisationen ska uppnå ett kollektivt lärande. Ur ett sociokulturellt perspektiv är samspelet 

mellan människor centralt för allt lärande (Säljö, 2000: 22). Säljö (2000) menar att allt lärande 

bygger på sociala praktiker och det är genom kommunikation/interaktion som resurser skapas 

och förs vidare. För att kunna leda en organisation på ett effektivt sätt krävs att ledaren har en 

förståelse om vad och hur arbetet kan påverkas för att skapa ett lärande (Granberg, 2004: 
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119). Genom förståelsen av arbetet kan ledaren anpassa organisationen utifrån de 

kompetenskrav som arbetet kräver. Ett sätt att skapa en lärande organisation kan vara att 

organisera arbetet i team. När arbetet organiseras genom team kan organisationen samla 

personalens olika kompetens för att möta kompetenskravet som arbetsuppgifterna kräver 

(Granberg, 2004: 121-122). Granberg menar att det finns tre förutsättningar för att ett 

kollektivt lärande ska kunna ske inom ett team (Granberg, 2004: 128). Dessa tre 

förutsättningar är att teamet har en gemensam förståelse och acceptans för uppgiften, att 

medlemmarna ser sig själva som delar av ett team samt att teamet ges utrymme för 

omfattande social interaktion genom bland annat dialog och kollektiv reflektion.  

2.5.3 “The team as a learning strategy” 

 

Kock (2007) har i en studie undersökt hur införandet av teambaserad organisation påverkar 

möjligheten till att ett lärande i arbetet. Detta har gjorts genom att studera tre organisationer 

som har introducerat en teambaserad organisation. Studien har skett genom att utförligt 

studera sex team ifrån de tre organisationerna, främst genom intervjuer. Frågor som studien 

vill besvara är vilka förhållanden som är viktiga för lärande och kompetensutveckling i en 

teambaserad organisation samt på vilket sätt en teambaserad organisation kan skapa 

förhållanden som gynnar ett lärande för individerna inom teamet. Artikeln tar sin ansatts i två 

perspektiv av möjliga utfall av teambaserat arbete. Det ena perspektivet utgår ifrån att 

teamarbete innebär ett utvecklande och självstyrande arbete för individen. Detta perspektiv 

benämns ”team as a learning strategy” Det andra perspektivet syftar till organisationens 

möjlighet att genom teamen öka effektiviteten i arbetet och utöva styrning och kontroll. Detta 

perspektiv kallas ”team as a controll strategy”. Ett av resultaten från studien visade att 

individer baserade i team utvecklar sin kompetens vad gäller anpassning. När det gäller 

utvecklingen av kompetensen visade resultatet på att kompetensutveckling kan hämmas 

genom teamarbetet. För att uppnå ett lärande som utvecklar individens kompetens förutsätts 

ett team där arbetsutförandet är varierande. Vidare bör även ett arbetssätt som ger teamen 

möjlighet till självstyrning och frihet i arbetsutförande göra sig gällande för att uppnå en 

högre grad lärande i organisationen. Det artikeln vill belysa är att en förändrig mot en 

teambaserad organisation per automatik inte innebär en högre grad lärande i arbetet. För att ett 

lärande ska uppstå inom teamet måste förhållanden som bland annat ledarskap, stödjande 

klimat, teamets sammansättning och handlingsutrymmet anpassas. Resultatet ger en 

indikation om att individerna upplever strategin av teambaserad organisation som ett sätt att 

möta kravet på effektivitet och att istället för en upplevelse av ett högre lärande resulterar 

teamorganisationen i högre krav på en snabbare takt i arbetsutförandet.  

2.6 Incitament 
 

Ett annat sätt att bedriva styrning och kontroll av organisationen är belöningssystem. Genom 

belöningssystemet vill organisationen styra de anställda att lägga energi och kraft på de saker 

som organisationen önskar. Jacobsen och Thorsvik sammanfattar det som ett bytesförhållande 

mellan organisationen och individen, den anställde belönas om dennes uppträdande motsvarar 

organisationens önskan (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 270).  
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2.6.1 Incitamentsystem  

 

I Jacobsen och Thorsvik (2008: 269) redogörs för ett motivationsinstrument som benämns 

incitamentsystem. Incitamentsystem har som syfte att styra och motivera personalen. Genom 

incitamentsystem kan organisationen via belöningar eller uteblivna belöningar påverka 

individens prestationer på ett för organisationen fördelaktigt sätt. Incitamentsystemet bygger 

på vem som belönas, vilket slags belöningar och vad som belönas. Jacobsen och Thorsvik 

(2009) beskriver detta enligt följande figur:  

 

 

 

 

 

 

  
Figur 3. Incitamentsystem (Jacobsen och Thorsvik, 2008: 270) 

 

Vem belönas 

 

Belöningar kan erhållas på individnivå, gruppnivå eller som systembelöning. Belöning på 

individnivå motiverar enskilda individer men kan samtidigt hämma samarbetet mellan 

individer och skapa en konkurrerande prägel anställda emellan. Belöningar på gruppnivå 

innebär att hela grupper eller arbetslag får ta del av belöningen kollektivt. Genom 

gruppbelöning minskar risken för negativ konkurrens mellan individer men istället kan 

konkurrens mellan olika grupper uppstå. Slutligen kan belöningen ske genom systembelöning. 

Systembelöning innebär att alla som ingår i organisationen erhåller en kollektiv belöning som 

baserar sig på organisationens totala resultat. Systembelöningar utgör då en relativt liten 

motivationsfaktor för den enskilda individen men har en positiv inverkan för hela 

organisationen i form av symbolisk och kulturell effekt (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 270-

271). 

 

Vilket slags belöning 

 

Modellen skiljer på två former av belöningar, reella och symboliska. Reella belöningar syftar 

till materiella belöningar som allt som oftast går att sätta ett penningvärde på. Symboliska 

belöningar i sin tur har inget penningvärde men kan likväl utgöra en lika viktig 

belöningsfaktor vad gäller motivation. Beröm och befordran hör till denna typ av belöning. 

Det är inte alls ovanligt att en belöning får både en verklig och en symbolisk aspekt. Om en 

individ erbjuds en befordran utvinns belöningen i form av både höjd status och högre lön 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008: 271-272). 

    

Vad belönas 

 

Modellens sista aspekt förklarar vilka beteenden och prestationer som organisationen ska 

belöna. Beteendebelöningar ges till anställda som rättar sig efter organisationens struktur och 

regelverk. Resultatbelöningar syftar till belöning för utförda ärenden och prestationer. 

Beteendebelöningar för foglighet efter organisationens struktur ger tämligen låg 

motivationshöjning och resultatbelöningar tenderar lätt att bli orättvisa då faktorer som 

individen inte kan påverka kan ha en allt för stor inverkan på resultatet. Mot denna bakgrund 

Vem belönas? 

 individer 

 grupper 

 system 

Vilket slags 

belöningar? 

 verkliga 

 symboliska 

Vad belönas? 

 beteendekriterier 

 resultatkriterier 

 blandsystem 
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syftar den tredje variabeln till ett blandsystem som härrör till aspekter från både beteende- och 

resultatbelöningar. Detta för att dels höja motivationen men samtidigt ge de anställda en 

trygghet och rättvisa i vad som belönas (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 272-273). 

2.7 Omvärld 
 

Det är inte enbart organisationens eget beteende som styr hur omvärlden uppfattar 

organisationen. Värderingar och samspel mellan organisationen och dess omvärld kan också 

påverka styrningen inom företaget (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 233). Det är inte enbart 

organisationens önskade läge som ligger till grund för de värderingar som kommuniceras utan 

även omvärldens förväntningar och krav på organisationen kan påverka.     

2.7.1 Expertsystem  

 

Expertsystem är en del av Giddens teori om ontologisk trygghet. Ontologisk trygghet visar till 

människans tillit till sin omvärld. Expertsystemet utgör här ett system som människan förlitar 

sig till i situationer när individens kunskap eller resurser inte räcker till för att hantera och 

bemästra situationen. Det är de specialiserade funktionerna i samhället som utgör 

expertsystem. Det är de funktioner som vi vänder oss till för att få expertis inom specifika 

områden. Dessa funktioner krävs för att det moderniserade samhället ska fungera. Människan 

har således tillit till expertsystemet. Tilliten vilar på individens tro på expertsystemet mer än 

på kunskapen om expertsystemet.  (Giddens, 1990: kap 1). En aktör inom ett expertsystem är 

således beroende av de övriga aktörerna inom expertsystemet för att individernas tilltro till 

expertsystemet ska vara intakt.   

2.7.2 Institutionell omvärld och teknisk omvärld  

 

Med institutionell omvärld menas organisationens omvärld ur ett kulturellt perspektiv, 

samspelet mellan organisationen och omvärldens kulturella aspekter. Den institutionella 

omvärldens grundläggande antaganden, värderingar och normer påverkar hur en organisation 

förväntas styras, koordineras och ledas. Om organisationen inte uppfyller dessa förväntningar 

kan organisationen få legitimitetsproblem gentemot sin omvärld. Det här innebär att det inte 

enbart är vad organisationen gör i form av varor eller tjänster som är viktigt utan även hur 

organisationen uppfattas är väsentligt. Organisationen utsätts för ett tryck från den 

institutionella omvärlden vad gäller hur organisationen bör styras och organiseras (Jacobsen 

& Thorsvik: 2008: 233-234).  

 

Vidare menar Jacobsen och Thorsvik att organisationen måste anpassa sig utifrån den 

tekniska omvärlden. Med den tekniska omvärlden menas de krav som omvärlden ställer som 

har en direkt påverkan på organisationens resultat. Kundernas efterfrågan och krav är ett 

exempel på tryck från organisationens tekniska omvärld (Jacobsen & Torsvik, 2008: 218). 

Exempelvis om kunderna ställer krav på en hög tillgänglighet kommer detta få en effekt på 

organisationens arbetssätt.   
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3. Metod 
 

För att besvara vår problemformulering har vi valt att genomföra vår studie med en kvalitativ 

metod. Studien är gjord ur ett hermeneutiskt perspektiv. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att ett hermeneutiskt perspektiv innebär att forskaren söker en gemensam mening och 

förståelse av texter och handlingar genom tolkningsprocesser. Centralt är uttolkarens 

förkunskap av de texter och handlingar som studeras.  (Kvale & Brinkmann, 2009: 66-67).  

Tolkningarna genomgår vad Kvale och Brinkmann (2009: 226) kallar den hermeneutiska 

cirkeln. Denna cirkel bygger på att pendla mellan helheten och delar av helheten, för att förstå 

en del måste helheten förstås (Kvale och Brinkmann, 2009: 226). Under datainsamlingen har 

empirin tolkats mot teorin. Varje enskild intervju har bidragit till en förförståelse för nästa 

intervju och vidare tolkningar. Intervjupersonernas unika upplevelser kring organisationen 

explicita värderingar har på så sätt lagt grund för nya nyanser och tolkningar av helheten. 

Inför datainsamlingen framställdes en tematisering baserad på vår teoretiska förförståelse och 

organisationens explicita värderingar. Intervjuerna transkriberades och utgjorde en grund för 

tolkningar. Dessa tolkningar vägdes mot nya teorier vilket i sin tur genererade nya teman. En 

ny tolkning av intervjuerna gjordes utifrån de nya teman vilket gav en ny förståelse av 

upplevelsen av explicita värderingar.  

3.1 Metodval – Kvalitativ metod  
 

Kvalitativ metod syftar till att beskriva ett fenomens egenskaper eller karaktär. Vid kvalitativ 

forskning ämnas frågor om fenomens innebörd och mening besvaras (Widerberg, 2002: 15). I 

denna studie är det explicita organisationsvärderingar som utgör fenomenet. För att studera 

vilken innebörd eller mening organisationsvärderingarna fyller gjorde vi ett antagande att 

kvalitativ metod var bäst lämpad för att generera en god datainsamling. När 

undersökningsområde var valt granskade vi olika organisationer som förmedlar sina 

värderingar publikt, exempelvis genom olika ledord som är offentliga på den officiella 

hemsidan. Utifrån denna faktainsamling valde vi att gå vidare med organisationer inom bank- 

och finanssektorn. Vårt undersökningsområde och valet av organisation för studien låg sedan 

till grund för våra val av datainsamling, urvalsprocess och analysmetod.             

Vid kvalitativa undersökningar sker datainsamling vanligen genom intervju eller observation. 

Observation innebär att forskaren studerar och tolkar individers agerande och uttryck. Intervju 

innebär att genom samtalsform försöka få fram individers upplevelser och uppfattningar om 

det studerade fenomenet (Widerberg, 2002: 16). Vårt antagande var att kvalitativa intervjuer 

skulle generera en mer utförlig och nyanserad bild om de anställdas upplevelse om 

organisationsvärderingar, varpå vi valde denna insamlingsmetod.  

3.2 Urval 
 

Utifrån valet av metod gjordes en bedömning av antalet intervjuer som skulle genomföras. 

Studien genomfördes på två kontor och totalt fanns det 30 anställda, varav intervjuer 

genomfördes med sex individer. Antalet intervjuer var begränsade till kontorens möjligheter 

att avvara personal. Inför intervjuerna gjordes ett ändamålsenligt urval (Hartman, 2004: 284). 

Valet av intervjupersoner gjordes utifrån arbetsområden och arbetsuppgifter. Valet av 

selektering utifrån arbetsområden gjordes för att nå en spridning av arbetssätt och 

grupptillhörighet. Detta val gjordes för att vi antog att skilda arbetsområden skulle kunna ge 

skilda upplevelser av värderingarnas inverkan på det vardagliga arbetet. Vi antog dock att 
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kontorscheferna var personer som med unik information i samband med sin chefsposition, 

varpå dessa valdes ut som två av intervjupersonerna. Därmed genomfördes två intervjuer med 

kontorschefer och fyra intervjuer med anställda. På kontor A skedde urvalet på 

tillgänglighetsbasis med hjälp av kontorschefen. Vi informerade kontorschefen att vi önskade 

spridning vad gäller arbetsområde och kontorschefen tog fram intervjupersoner utifrån 

tillgänglighet. Vad gäller kontor B skedde urvalet efter kategoriseringen av arbetsområden 

slumpmässigt. På så sätt utgjordes ett stratifierat slumpmässigt urval (Hartman, 2004: 247). 

Urvalet skedde genom lottdragning inom respektive arbetsområde. Lottdragningen gjordes för 

att vi saknade förhandsinformation om respektive tillgängliga personer och det som var 

väsentligt för studiens del var spridningen av arbetsområden.  

3.3 Kvalitativa Intervjuer 
 

Intervjuerna genomfördes som ostrukturerade och ej standardiserade.  En ostrukturerad och 

ej standardiserad intervju innebär att intervjun till stor del genomförs i dialogform med 

följdfrågor utifrån intervjupersonens svar (Hartman, 2004: 281). Vidare menar Hartman att 

intervjuer som sker i dialogform innebär en större möjlighet att individen ventilerar de 

upplevelser och personliga åsikter som intervjupersonen anser vara viktiga. För att nå 

dialogform utan att intervjuerna skulle tappa fokus för det studerade området hade vi en 

intervjuguide till vår hjälp. Intervjuguiden bestod av en kategorisering för de områden vi var 

intresserade att studera. Hartman menar att en intervjuguide minskar risken att intervjun 

tappar fokus på det som ska studeras vilket i så fall generar data som saknar relevans för 

studien (Hartman, 2004: 281).  

3.4 Tillvägagångssätt 
 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide. Intervjuguiden var utformad på så sätt som 

Hartman (2004: 281) benämner omvända trattekniken. En omvänd tratteknik innebär att 

intervjuguiden är kategoriserad över specifika områden som intervjun ska handla om där 

ämnet diskuteras generellt till en början för att efter hand bli mer detaljerade. När vi 

genomförde intervjuerna valde vi att använda denna teknik både på ett övergripande plan men 

även inom varje kategori. Under intervjuerna bad vi personen prata allmänt om värderingar 

och vad dessa innebär för henne/honom för att sedan fråga mer specifikt vad värderingar 

innebär inom ramen av arbetet. När vi diskuterade specifika områden enligt kategoriseringen 

gjorde vi likadant där intervjupersonen först gav utryck för vad den specifika värderingen 

innebar för henne/honom rent allmänt för att sedan rikta frågorna mot vad värderingen 

innebar inom ramen för intervjupersonens arbete. Vid valet av intervjuguide för 

kontorscheferna valde vi att ha samma intervjuguide eftersom syftet var det samma.  

 

Inför intervjun fick intervjupersonen ett missivbrev där intervjuns syfte framgick och vilka 

som skulle genomföra intervjun samt en intervjubeskrivning med de områden som intervjun 

skulle beröra. Missivbrevet och intervjubeskrivningen skickades dels via brev och dels via e-

post. På kontor B hade vi inte fått säkerställt personalens mailadresser, varpå vi valde att 

skicka den första kontakten via brev. På kontor A hade vi fått säkerställt intervjupersonernas 

mailadresser och valde därför att maila detta kontor.   

 

När intervjupersonerna fått missivbrev och intervjubeskrivningen kontaktades dessa dels via 

telefon och dels via mail för att boka tid för intervjun. På ett av kontoren var datumet för 

intervjun förbestämt, detta på grund av tillgänglighet och tidsoptimering. Intervjuplats var i 

lokaler på arbetsplatsen. Detta var inget medvetet val utan även detta baserades på 
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tillgänglighet och tid. Vi ansåg dock att en intervjuplats där rummet var bokat och 

intervjupersonen var schemalagd på möte skulle minimera risken för störande moment under 

intervjun. Då det var kontorets lokaler som användes under intervjuerna föll det sig naturligt 

att intervjupersonen tog en plats och visade oss var vi kunde sitta. Vi upplever att 

intervjupersonen kände sig bekväm med detta då personen kunde ta den plats som kändes 

mest naturlig för denne.  

 

Före intervjuns början frågade vi intervjupersonen om vi fick dokumentera intervjun dels 

genom anteckningar och dels genom att banda intervjun. Inför intervjun hade 

intervjupersonen som tidigare nämnts fått information om vilka vi som utförde studien var 

och med vilket syfte studien genomfördes. Denna information gav vi även muntligt i starten 

av varje intervju. Vidare informerades även intervjupersonerna att intervjumaterialet kommer 

behandlas konfidentiellt samt att anonymiteten kommer beaktas. Vidare informerades också 

intervjupersonerna om vår akademiska bakgrund och utbildning. Detta gjordes för att 

förtydliga syftet samtidigt som vi också ville få intervjupersonen att frångå det sedvanliga 

företagsekonomiska tänket som vi misstänkte kan vara ett naturligt perspektiv för individer 

som arbetar inom bank och finanssektor. Vi upplever också att detta var en positiv 

information då intervjupersonerna blev intresserade av vårt program och vi upplevde att redan 

här släppte flertalet av intervjupersonerna garden en aning. 

3.5 Analysmetod 
 

Analysen av intervjuerna har gjorts utifrån olika teman. Tematiseringen tar sitt ursprung i den 

modell som ligger till grund för denna uppsats. Då modellen gör ett antagande om att 

organisationskulturen kan ses utifrån ett styrningsperspektiv har vi valt att analysera 

intervjuerna utifrån denna andemening. De områden som analysen har skett utifrån är 

värderingar, organisationskultur, arbetsutförande, ledarskap, incitament och omvärld. I 

Widerberg (2002) redogörs för tre olika sätt att välja analysteman. De tre olika 

förhållningssätten är empirinära förhållningssätt, teorinära förhållningssätt eller att låta 

framställningsformen avgöra teman. Widerberg (2002) menar att tematiseringen ofta sker 

utifrån en blandning av de tre förhållningssätten (Widerberg, 2002: 144). I denna uppsats har 

vi främst använt oss av ett teorinära förhållningssätt men i kombination med ett empirinära 

förhållningssätt. Ett teorinära förhållningssätt innebär att tematiseringen som skall belysas av 

datainsamlingen har sitt ursprung i teorier. Ett empirinära förhållningssätt innebär att 

tematiseringen utgörs av centrala delar från datainsamlingen. Widerberg menar att forskaren 

kan få en vinning i att kombinera de båda förhållningssätten. Detta för att inte gå miste om 

möjliga infallsvinklar genom att låsa sig till teorin (Widerberg, 2002: 144-145). Vi har i vår 

analys använt oss av både teorier och empiri för att skapa teman. Vissa teman har förkastats 

eller förändras för att datainsamlingen var knapphändig eller inte visade på några indikatorer 

som gav teorin stöd.  

3.6 Reliabilitet och validitet  
 

Begreppen reliabilitet och validitet kommer till en början från kvantitativ forskning (Trost, 

2005: 113). Reliabilitet syftar traditionellt till att den mätning som gjorts skall utmynna i 

samma resultat om och om igen. Detta förutsätter dock en konstans hos det studerade 

fenomenet. Just konstans är något som snarare hör till kvantitativ än kvalitativ forskning 

(Trost, 2005: 111). Validitetens innerbörd är att forskningen mäter det som avses att mätas. 

Vid intervjuer gäller det att ställa den typ av frågor som genererar i sådana svar som är 

intressanta för studien. Formuleringen av frågorna kan därmed bli viktig (Trost, 2005: 113).   



 17 

Under våra intervjuer har vi i den grad det vart möjligt strävat efter att behandla samtliga 

intervjupersoner på samma sätt. Men då intervjuerna bedrivits i dialogform har i stort varje 

intervju bidragit med olika information och unika upplevelser. Vad gäller formuleringen av de 

frågor vi ställde intervjupersonerna vill vi tro att de genererade i den information de avsåg att 

få in. Då frågorna handlade om intervjupersonernas upplevelse och att studien ämnade studera 

just upplevelser resulterade intervjuerna i att få in den information de avsåg att få in. Vidare 

har vi redogjort för studiens metodval så tydligt som möjligt. Detta för att göra det möjligt att 

som läsare kunna avgöra till vilken grad vi uppfyller reliabiliteten och validiteten i studien. 

3.7 Etik  
 

Som forskare är det viktigt att studien genomförs på ett etiskt riktigt sätt. Kvale menar att 

informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser är de tre främsta etiska riktlinjer som 

är väsentliga inom forskning av människor (Kvale, 1997: 107).  Inför intervjuerna har vi 

informerat intervjupersonerna om studiens syfte. Vidare har information om att medverkan 

sker på frivillig basis, denna information har intervjupersonerna fått muntligt och genom 

missivbrev. Vi har behandlat resultatet av data som intervjuerna genererat på ett konfidentiellt 

sätt. Endast författarna har tagit del av inspelad dokumentation. För att medverkandet i 

studien inte ska innebära några konsekvenser för intervjupersonerna har vi i studien 

anonymisera uttalanden så långt som möjligt.  

3.8 Metoddiskussion 
 

Valet att genomföra intervjuerna ostrukturerade utan fasta frågor var något som på ett sätt 

problematiserade datainsamlingen. Det var ibland komplicerat och tidskrävande att få in 

sådan information som var av relevans för studien. Det hände att intervjun svävade iväg från 

det område vi ämnade beröra. Det gick att, genom dialog, leda in intervjupersoner till de 

områden som var intressanta, men processen att komma dit hade möjligtvis förenklats genom 

en mer strukturerad intervju med rakare frågor. Intervjuguiden fungerade dock som ett 

hjälpmedel vid de tillfällen dialogen lämnade ämnet. Det var genom intervjuguiden möjligt att 

åter leda tillbaks intervjun till relevant ämne genom att ställa någon av frågorna som fanns på 

guiden.  

 

Det faktum att kontorschefen från kontor A gjorde urvalet av intervjupersoner kan eventuellt 

ha påverkat resultatet. Det är möjligt att intervjupersonerna upplever sin medverkan som ett 

krav snarare än som på frivillig basis när tillfrågan kommer från kontorschefen. Under 

intervjuerna på kontor A upplevde vi som intervjuare dock inga indikatorer på att 

intervjupersonerna kände sig tvingade att delta. De båda intervjupersoner som deltog på 

förfrågan av kontorschefen gav frispråkiga och vad som upplevdes som öppna intervjuer.  

 

Genom att skicka ut ett missivbrev och en intervjubeskrivning minskades risken att 

intervjupersonerna skulle komma oförberedda till intervjun. Intervjubeskrivningen beskrev 

områdena som intervjun ämnade beröra. Intervjupersonerna kunde genom denna förbereda sig 

och tänka över studieområdet. Då värderingar är ett komplext begrepp som eventuellt kan 

vara svårt att reflektera över helt oförberedd anser vi att genom intervjubeskrivningen ökat 

möjligheterna till att intervjuerna skulle resultera i en informationsrik datainsamling.  
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4. Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet från intervjuerna. Strukturen följer den modell vi tagit fram för 

att studera organisationens explicita värderingar. Som tidigare nämnts ska styrning ses som 

själva andemeningen i modellen, vilket innebär att styrningen finns representerat inom de 

kategorier som presenteras i resultatet.    

 

Resultatet presenteras utifrån följande kategorier 

 Explicita värderingar 

 Organisationskultur 

 Arbetsutförande 

 Incitament 

 Ledarskap 

 Omvärld 

 

Organisationens explicita värderingar utgör underkategorier: 

 Kompetens 

 Tillgänglighet 

 Tillförlitlighet 

 Brinnande engagemang 

4.1 Explicita värderingar 
 

Under intervjuerna framkom inga indikatorer som tydde på att värderingarna inte var 

accepterade eller förankrade hos intervjupersonerna. En åsikt om värderingarna var att de inte 

är svåra att köpa, de är inte på något sätt ”rabiata”. Vad som dock visade sig var att det inom 

organisationen råder en skillnad vad gäller tolkningen av värderingarna, och att de uppfattas 

på olika sätt av de anställda. En av intervjupersonerna gav uttryck för dessa olika tolkningar 

genom en symbolisk beskrivning av värderingars mening för en individ. Intervjupersonen 

menade att värderingar och tolkningen av värderingar går att likna med en boj som flyter på 

vattnet. Värderingen är det fäste som fäster bojen vid bottnen, det sitter där det sitter, stadigt 

på bottnen. Kedjan upp till bojen kan svaja och flytta på sig. Kedjan och bojen utgörs av 

beteenden och attityder. Med detta resonemang menar intervjupersonen att även om 

organisationen har gemensamma kärnvärderingar kan tolkningen och hur individerna väljer 

att efterleva värderingarna svaja och se ganska olika ut. En annan intervjuperson menar att 

alla individer har en ”bag” med erfarenheter som påverkar hur vi ser på saker och ting. Denne 

intervjuperson tar uttrycket ”ordning och reda” som exempel. Tolkningen av ”ordning och 

reda” kan ha väldigt olika innebörd för olika individer. Intervjupersonen menar att värderingar 

är en uppfattning om hur en sak eller ett fenomen skall vara och är beroende av tolkarens 

bakgrund.  
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4.2 Organisationskultur 
 

Det finns en samsyn över vad organisationens explicita värderingar fyller för funktion. Denna 

samsyn är att värderingarna utgör vad organisationen vill stå för. Det framkom att 

värderingarna kan fungera som en guide för de anställda. En åsikt som framkom var att det är 

grundläggande för en organisation att ha värderingar, och dessa utgör ett riktmärke för de 

anställda att förhålla sig till i sitt arbetsutförande. Där riktmärket skapar en enhetlig bild av 

organisationen. Vidare visade intervjuerna att värderingarna sitter väl förankrade hos många 

av intervjupersonerna och att värderingarna inte utgör något de dagligen reflekterar över. 

Angående de explicita värderingarna uttryckte en intervjuperson det som att denne har ”köpt 

dem för längesedan”. Detta uttalande tyder på att värderingarna är accepterade och att det 

faller sig naturligt för de anställda att efterleva dem.  

 

Kompetens 

 

Det fanns en samsyn hos intervjupersonerna att organisationen har en vilja att skapa ett 

kompetensutbyte mellan de anställda. En intervjuperson menar att de strävar efter att sprida 

den kompetens och rutin som vissa anställda innehar till de anställda som inte besitter exakt 

dessa kompetenser. Under intervjun tillfrågades denne intervjuperson om de vill uppnå ett 

lärande anställda emellan och intervjupersonen menade att så var fallet. En annan 

intervjuperson berörde också lärandet mellan anställda och menar att kulturen som råder inom 

organisationen tillåter att anställda ber om hjälp eller erkänner att de gjort ett fel. 

Organisationsklimatet ger därmed individerna en möjlighet att lära av varandra och ett 

misstag innebär inte alltid något negativt utan kan ses som en lärprocess.  Vidare framgick det 

i intervjuerna att synen på den samlade kompetensen var positiv och intervjupersonerna anser 

sig vara kompetenta och att organisationen har en vilja att de anställda ska ta lärdom av 

varandra. Detta utbyte sker dels genom möten och dels på vardaglig basis i arbetsutförandet. 

Organisationen eftersträvar på så vis ett öppet klimat för att sprida den samlade kompetensen. 

Något annat som framgick under intervjuerna var att samtliga intervjupersoner anser att det 

finns möjligheter till utbildning. Dock framgår det att en betydande del av 

utbildningsmöjligheten avgörs av chefens godkännande.    

 

Brinnande engagemang 

 

Vad gäller kunskap och engagemang menar en intervjuperson att kunskap kan tillskrivas 

genom utbildning, men med inställning och attityd är inte detta möjligt. Vidare framgår vid 

intervjuerna att det i organisationen vilar en förväntan på de anställda att vilja överträffa det 

som förväntas av dem, en vilja att ständigt göra lite mer. Denna förväntan kan sannolikt ha en 

koppling till organisationens värdering gällande att uppvisa ett brinnande engagemang i 

arbetsutförandet. 
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4.3 Arbetsutförande 
 

Brinnande engagemang 

 

Att det inom organisationen är viktigt att upprätthålla ett trevligt ansikte ut mot kund är något 

som tydliggörs under intervjuerna. Att detta är något som påverkar arbetsutförande och rutiner 

är också märkbart. Flera av intervjupersonerna ger uttryck för hur en dålig dag inte får inverka 

på deras beteende mot kunder. Det handlar om att ständigt ha intresse för kunden. En 

intervjuperson beskriver detta som att bära ”en mask av professionalism”. Resonemanget 

kring att sätta kunden i fokus efterföljs flera gånger av att det är viktigt att trivas med och gilla 

sitt arbete. För att trivas med arbetet verkar det viktigt för intervjupersonerna att deras egna 

värderingar överensstämmer med organisationens explicita värderingar. En intervjuperson 

förklarar relationen mellan den anställdes värderingar kopplat mot organisationens explicita 

värderingar, vad gäller ömsesidig trivsel, på följande vis: 

 

”Om dina värderingar är moraliskt och etiskt sämre än företagets kommer företaget inte att 

vilja ha dig. Om företagets värderingar är moraliskt och etiskt sämre än dina kommer du att 

må dåligt på ett sätt så att du till sist blir tvungen att ge dig av någon annanstans.”  

 

Detta citat tyder på att det i slutändan inte är möjligt att upprätthålla ett brinnande 

engagemang om inte de individuella värderingarna överensstämmer med organisationens 

explicita värderingar. En av intervjupersonerna menar att det är viktigt att som anställd vara 

ärlig mot sig själv. Finns inte det rätta intresset är det bättre att kliva av och lämna plats för 

någon med rätt intresse.  

 

Kompetens 

 

Förmågan att anpassa sig till olika situationer är något som framgick i flera utav intervjuerna. 

En gemensam syn var att varje kund och ärende är unikt, därför är det viktigt för de anställda 

att anpassa sig efter gällande situation. En intervjuperson beskrev kundmötet som att det 

gäller att samverka den sociala kompetensen med kunskap om organisationens tjänster och 

produkter. En annan intervjuperson menar att om kunden inte kan se nyttan och värdet med en 

affär har intervjupersonen i fråga misslyckats och handlat inkompetent, snarare än kompetent.  

Vidare framkom det i intervjuerna att vissa arbetsområden är organiserade i team. En av 

intervjupersonerna menar att tanken är att de anställda inom teamen skall komplettera 

varandra genom att de är olika skickliga inom olika områden av arbetet. Samme 

intervjuperson menar att denne är extra skicklig inom ett visst område, men om det gäller ett 

visst annat område hänvisar intervjupersonen ofta till en av sina kolleger som är extra skicklig 

inom detta område.  
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4.4 Incitament 
 

Brinnande engagemang 

 

Under intervjuerna framträdde olika uppfattningar om vad som belönas och på vilka grunder 

belöningen baserades på. Två intervjupersoner anser att belöningar endast skedde inom ramen 

för egna budgetar som skall uppnås. Övriga delade uppfattningen om att även mjuka värden 

beaktades som bland annat att vara en god kamrat eller skapa god stämning. En intervjuperson 

menar att även om det som oftast syns på ledningsnivån är själva bokslutsresultatet men att 

där även skett belöningar då kontoret haft bästa siffror som är mer riktat mot mjuka värden. 

Dessa siffror grundar sig då i medarbetarundersökningar. Belöningarna är då av 

uppmärksammande natur som exempelvis omnämns kontoret inom organisationens intranät. 

En annan intervjuperson menar att budget inte kan uppnås utan att efterleva organisationens 

värderingar. Som anställd kan du inte nå budget om du inte har engagemang i ditt arbete. Just 

synen på att värderingarna utgör en viktig faktor för att lyckas inom arbetet var en uppfattning 

som samtliga intervjupersoner delade. Dock menade en intervjuperson att personer faktiskt 

kan uppnå budget utan att efterleva värderingar. Ytterligare en intervjuperson menade att man 

ägnar fokus på det som ger något tillbaka i form av belöning. Vidare menade personen att det 

är just det som är stora organisationers svaghet, att koppla samman mål och belöningssystem. 

Dock framgick det under en intervju att de anställdas engagemang och kvalitet i kundmötet 

utvärderades genom att kunden blir kontaktad och får ge sin bedömning av upplevelsen av 

mötet. På så sätt genomförs en mätning av kvalitet och engagemang på individuell basis.  

 

Intervjupersonernas upplevelse är att om en anställd inte lever efter värderingarna kommer 

omgivningen i form av kollegor och chef att uppmärksamma detta. Intervjuerna visade att det 

främst är chefens ansvar att värderingarna efterlevs. En intervjuperson uttryckte det som att 

”om du inte lyckas dölja ditt dåliga engagemang väntar ett jobbigt utvecklingssamtal”. Vad 

som upplevs vara belöning ses olika mellan individerna. Gemensamt är att chefen måste 

bygga relationer med de anställda och på så sätt finna ut hur och på vilket sätt den enskilde 

vill ha belöningar. Stor vikt för belöningar läggs på utvecklingssamtal. Där ventileras och 

utvärderas hur året har varit och även beteenden kan utvärderas. En intervjuperson beskriver 

det som att i utvecklingssamtalet utvärderas engagemanget dels av den anställde och dels av 

kontorschefen. Gruppens engagemang utvärderas genom medarbetarundersökningen då 

gruppen som helhet kan bedömas. En gemensam uppfattning är att belöning är viktigt för 

engagemanget. Dock kan belöningen bestå av olika saker. Gemensamt är att lönen är en 

belöning, men en intervjuperson gav uttryck för att lönens belöningsgrad urholkas med tiden 

och där behövs mer än lön på lång sikt. En annan person ser möjligheten till flexibla tider och 

träna på arbetstid som belöning och menar att detta skapar engagemang. Vidare delas 

uppfattningen om att chefens sätt att belöna de anställda under vardagliga former är viktigt för 

engagemanget. En intervjuperson uttrycker det som att det är engagemangsskapande när 

chefen ger uppmuntran genom exempelvis en klapp på axeln. Det framkom också att där finns 

en möjlighet att nominera kollegor som gjort något extra bra. Det är inte endast de finansiella 

resultaten som utgör grund till nominering utan även saker som sprida god stämning och visa 

empati för sina kollegor kunde utgöra grund för nomineringen.  
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4.5 Ledarskap 
 

Brinnande engagemang 

 

Intervjuerna visade att kontorschefen skapar engagemang genom att visa eget engagemang. 

Under intervjuerna berördes frågan på vilket sätt ledarskapet kan påverka den anställde att 

känna och efterleva värderingen brinnande engagemang. Mest beskrivande för detta var när 

en av intervjupersonerna uttryckte att en ledare ska ”leva som man lär” och inte kräva att de 

anställda ska göra något som denne inte själv skulle göra. Vidare framgår även att 

kontorschefen uppfattas vara budbärare av organisationens explicita värderingar. Att som 

kontorschef kräva ett brinnande engagemang av sina anställda torde underlättas av att chefen 

själv efterlever denna värdering. Ledarskapet blir därmed centralt för att organisationens 

explicita värderingar efterlevs. Det framgick att ledarskapet hade en önskan om att inte enbart 

infria kundens förväntan utan överträffa den. Bland annat framgick det i intervjuerna att om 

kontorschefen är delaktig och insatt i det vardagliga arbetet upplever den anställde 

kontorschefen som engagerad och detta skapar engagemang hos de anställda. En av 

intervjupersonerna menade att kontorschefens medverkan på kundmöten skapar engagemang 

hos såväl den anställde som kunden. Det framgick också att kontorschefen vid kundträffar på 

övertid försöker matcha det ”privata” intresset hos såväl kund som den anställde. En 

beskrivning på detta var att exempelvis fotbollsintresserade kunder gick på fotbollsmatcher 

med fotbollsintresserade anställda. Kontorschefen menar att detta skapar engagemang då nytta 

förenas med nöje, om den anställda ifråga är genuint intresserad av aktiviteten.  

 

Tillförlitlighet & Tillgänglighet 

 

I intervjuerna framkom det att organisationens verkställande ledning har en årlig ”road – 

show” då ledningen besöker samtliga kontor och enheter som finns inom organisationen. 

Under dessa ”road – shows” ägnades bland annat fokus på de explicita värderingar som 

organisationen förmedlar. Att ledningen åker ut i organisationen och lägger fokus på bland 

annat organisationens explicita värderingar kan ses som en aktivitet att förmedla och 

förtydliga vad organisationen står för och att detta efterlevs. 

 

Kompetens 

 

Av resultatet framgick det att ledaren har stort inflytande över vilket kompetensbehov som de 

anställda behöver uppfylla. Det framkom att kontorschefen i hög grad identifierar och 

anpassar de anställdas kompetens utifrån rådande behov. Vidare framkom en önskan från 

ledande nivå om att skapa en lärande organisation. Detta gjordes bland annat genom att vissa 

delar av organisationen arbetar inom team. På dessa avdelningar är det meningen att 

medlemmarna i teamet skall komplettera varandra genom sina spetskompetenser. 

Kompetensutbyte sker även genom veckomöten och på vardaglig basis där problem och 

lösningar ventileras mellan kollegor. Ledarkap och styrning kan ses på många olika sätt. 

Bland annat kan arbetssättet att arbeta i team vara ett sätt att effektvisera organisationen. Vi 

ser i detta sammanhang införandet av team som ett sätt för ledarskapet att utöva styrning 

genom att organisera och bestämma arbetsorganisationen.  
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4.6 Omvärld 
 

Tillförlitlighet 

 

Under intervjuerna framkom att organisationsvärderingarna inte enbart utgör en guide för de 

anställda, genom att värderingarna är publika förmedlar även organisationen till omvärlden 

vilka värden de vill att omgivningen skall förknippa med organisationen. Samtliga 

intervjupersoner upplever att det finns utomstående faktorer som påverkar hur organisationen 

uppfattas av sin omvärld. Under intervjuerna framkom det att faktorer som media och den bild 

som media framställer organisationen påverkar kundernas syn och förtroende för 

organisationen. Vidare framkom det att förtroendet för organisationen hänger ihop med hur 

övriga aktörer inom den finansiella marknaden agerar. Eller som en intervjuperson uttrycker 

det:  

 

”Omvärlden påverkar arbetssättet med värderingar. Organisationen anpassar sig till rådande 

klimat med värderingen som röd tråd.” 

 

 Samtliga intervjupersoner upplever det som viktigt att organisationen agerar på ett etiskt och 

moraliskt korrekt sätt för att bevara förtroendet. En intervjuperson beskrev det som att 

tillförlitlighet innebär att organisationen ”gör rätt” och under den senaste finansiella krisen har 

just vikten av aktörers förtroende till organisationen varit ett fokusområde. En annan av 

intervjupersonerna ger uttryck för detta genom att organisationens VD kommunicerade att 

bankens förtroende har skadats under den finansiella krisen och att det är viktigt för de 

anställda att återfå kundens förtroende. Förtroendet skulle stärkas genom att handla på ett sätt 

som anses vara korrekt utifrån de regler, lagar och normer som organisationen styrs av.  

 

Kompetens 

 

Det framkom i intervjuerna att de anställda lägger stor vikt vid de lagar och regler som styr 

arbetet. Detta framkom under intervjuerna då vikten av att ”göra rätt” hade en stor betydelse 

för de anställda inom ramen för arbetet. Att ”göra rätt” kan ses utifrån flera perspektiv där 

värderingen göra rätt bland annat kan innebära beteenden mellan individer. I det här 

avseendet ser vi att ”göra rätt” som ett uttryck om att handla efter de givna regler som finns 

för arbetet.  De anställdas arbetssätt påverkas utifrån denna tolkning i hög grad av de lagar 

och regler som organisationen lyder under. En intervjuperson beskriver lagar och reglers 

påverkan som att kunden får försiktigare råd än tidigare. Vidare menar intervjupersonen att 

lagen om personlig rådgivning styr hur rådgivning mot privatkund ska genomföras. Lagen 

innebär att ett större ansvar vilar på organisationen än på privatkunden under en personlig 

rådgivning. Intervjupersonen menar att en följd av detta är att den anställde mer arbetar 

utifrån ett manus som har givna frågor och svarsalternativ. Intervjupersonen anser att detta 

påverkar nyttjandet av de anställdas kompetens. Den kompetens de besitter kommer inte alltid 

till användning då regler och lagar utgör ett slags hinder i rådgivningen.  

 



 24 

Tillgänglighet  

 

En gemensam uppfattning hos intervjupersonerna är att tillgängligheten är svår att uppfylla 

mot alla kunder. Vidare framkom det i intervjuerna att kundernas krav på tillgänglighet har 

medfört att nya tekniska kanaler öppnats för kunder att komma i kontakt med företaget. Som 

en av intervjupersonerna upplever att sedan tjänsten inneburit en mobiltelefon och en bärbar 

PC innebär det att tillgängligheten ökat. Oavsett var intervjupersonen befinner sig är denne i 

princip alltid kontaktbar. Den samlade uppfattningen är att tillgängligheten gäller främst 

kunden och att möta kundens behov av att komma i kontakt med företaget. En gemensam 

åsikt är vikten av att kunden får ett snabbt svar och om inte svar i sak kan ges direkt skall 

kunden meddelas att ärendet är mottaget. Kundrelationen tycks ofta hamna i fokus och 

påverkar på vilket sätt den anställde skall vara tillgänglig. 

 

5. Analys 

5.1 Värderingar och organisationskultur som styrmekanism 
 

Vid tolkning av resultatet framgår att värderingarna uppfattas på olika sätt. Vår uppfattning är 

att även om tolkningen av värderingen för den enskilde kan variera måste det finnas en 

grundläggande samsyn om värderingen som sådan. Vidare visar resultatet att värderingar inte 

är något som de anställda dagligen reflekterar över. En intervjuperson uttryckte att denne hade 

”köpt värderingarna för längesedan”. Schein (2004) menar att värderingar gör det möjligt att 

förutse individers beteenden och handlingar, dock förutsätter det att värderingar 

överensstämmer med individens grundläggande antaganden. Värderingen blir ett 

grundläggande antagande efter det att den fått acceptans genom social validation. Även om 

värderingen i sig är förhandlingsbar så tolkar vi det som att grundsynen av värderingen kräver 

en samsyn för att fylla en funktion ur ett styrningsperspektiv. En person beskriver det som att 

”tolkningen är som en boj som flyter på vattnet”.  Värderingen är fästet under vattnet som 

bojen är fäst vid. Schein menar (2004) att grundläggande antaganden är sådant som inte är 

förhandlingsbara medan värderingar är öppna för diskussion. En liknelse vid detta kan vara att 

grundsynen av organisationsvärderingen är ett grundläggande antagande och att själva 

tolkningen av värderingen är förhandlingsbar inom vissa ramar. Den anställde kan tolka 

brinnande engagemang olika men grundsynen om att ett brinnande engagemang måste finnas 

i arbetet är inte förhandlingsbart.   

 

I intervjuerna framkom en samsyn om att värderingarna visar på vilket sätt organisationen 

arbetar och hur den vill uppfattas. Vidare framkom en gemensam syn på organisationens 

explicita värderingar som en guide. I det här fallet framkom uppfattningen i en kontext av vad 

värderingarna utgör för de anställda. Vi tolkar det dock som att denna guide likväl skulle 

kunna användas av omvärlden. Schein (2004) menar att värderingar är ett sätt för 

organisationen att skapa en identitet. Genom att organisationen fokuserar och arbetar med 

värderingar ökar också möjligheten till att skapa en enhetlig kultur. Enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2002) präglas en enhetlig kultur av att organisationen försöker skapa en samsyn och 

gemenskap inom arbetet för de anställda. En slutsats som går att dra av det här är att 

värderingarna skapar en gemenskap inom organisationen. Vilken befattning eller yrkestitel du 

än har i organisationen så ska arbetet utföras utifrån organisationens explicita värderingar, 

värderingarna är därmed gemensamt för alla befattningar och utgör något samtliga anställda 

strävar mot. Som anställd i organisationen går det att förvänta sig av sina kolleger att de 

uppträder på ett sätt som kan kopplas till värderingarna. Schein (2004) menar den anställdes 
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beteende till viss del kan förutsägas när värderingen genom social validation antagit formen 

av ett grundläggande antagande.  

 

Det framgår också under resultatet att organisationens ledning arbetar för att sprida och 

påminna kontoren om organisationens explicita värderingar och deras innebörd. Jacobsen och 

Thorsvik (2002) beskriver en enhetlig kultur som en kultur som präglas av en genomgående 

samstämmighet kring vad som är organisationens överordnade målsättning. Aktiviteten med 

”road – shows” kan ses som en vilja att påminna de anställda om vart de skall sikta och vilka 

mål som är viktiga för organisationen. Aktiviteten påminner om det Jacobsen och Thorsvik 

(2008) kallar språk och kommunikationsstrategi. Budskapet som ledningen vill förmedla 

genom värderingarna kan ses som en styrning av de anställdas beteenden för att skapa en 

kultur som präglas av samsyn. Aktiviteten ”road – shows” kan också ses som ett sätt för 

ledningen att få legitimitet hos de anställda. Genom att kommunicera organisationens 

explicita värderingar visar ledningen att dessa värderingar delas med de anställda och på så 

sätt förmedlas budskapet om att alla sitter i samma båt. 

5.2 Arbetsutförandet 
 

Brinnande engagemang 

 

I intervjuerna framkom det att stor vikt ligger kring bemötandet mot kunden, att det alltid är 

viktigt att upprätthålla ett trevligt ansikte mot kunden. Det framgår att en dålig dag inte får 

inverka på deras beteende mot kunden. Det gäller för individen att hålla sitt dåliga 

engagemang inom sig och ständigt visa ”en mask av professionalism”. Det här kan kopplas 

mot Hochschilds (2003) resonemang om hur anställda genom arbetskrav pressas den anställde 

till att anta ett rollspel för att utföra arbetet. I likhet med flygvärdinnorna i Hochschilds (2003) 

studie om flygvärdinnorna utgör arbetet som sådant ett krav på de anställda att spela en roll 

för att tillmötesgå kunden. Den bild som organisationen målar upp av sig själv genom att 

förmedla sina värderingar utåt skapar också detta förväntningar hos kunden. De anställda 

förväntas således efterleva denna bild i bemötandet med kunder. Värderingen brinnande 

engagemang konkretiseras av organisationen till att de anställda ska göra mer än vad som 

förväntas av dem. Att efterleva denna värdering kan sätta en hård press på individen i 

kundbemötandet. Rollspelandet kan i detta fall utgöra en strategi för den anställde att 

tillfredställa kunden och efterleva det brinnande engagemanget.  

 

Sandoff och Widell (2009) menar att samsynen mellan en anställds individuella värderingar 

och organisationens värderingar spelar en viktig roll vad gäller upplevelsen av frihet i arbetet. 

Överensstämmande värderingar ger den anställde en upplevelse av mer frihet i arbetet. Om 

inte samsyn råder kommer den anställde uppleva att denne får anpassa sitt beteende efter 

organisationens värderingar. Under intervjuerna framkom en gemensam åsikt att en koherens 

mellan organisationens värderingar och den anställdes värderingar är viktig. En av 

intervjupersonerna menar att det snarare handlar om ömsesidig trivsel än grader av frihet i 

arbetet. Anser individen att organisationens värderingar är bristfälliga trivs inte individen på 

arbetsplatsen. Anser organisationen att den anställdes värderingar är bristfälliga kommer 

organisationen på samma sätt inte att trivas med den anställde. Om samsynen inte råder kan 

en anställd anpassa sitt beteende och sina värderingar så att de samstämmer med 

organisationens. Detta kan analyseras med hjälp av Hochschilds (2003) rollspelande. Om den 

anställde upplever att värderingarna i organisationen inte överrensstämmer med dennes egna 

uppstår det som Hochshild (2003) kallar emotionell dissonans. Dissonansen utgörs av att 

individen handlar på ett sätt som inte överrensstämmer med dennes värderingar. Om en 
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anställd i organisationen inte uppnår koherens mellan organisationens värderingar och de 

individuella värderingarna kan detta komma att innebära otrivsel för individen. Alternativen 

som den anställde har för att motarbeta otrivseln är att antingen spela en roll och åsidosätta 

sina individuella värderingar eller att sluta på arbetet. Mot detta går även att väga in det som 

en av intervjupersonerna sa: ”Som anställd är det viktigt att vara ärlig mot sig själv. Finns inte 

det rätta intresset är det bättre att kliva av och lämna plats för någon med rätt intresse.” På så 

här sätt kan det också synliggöras hur en organisation genom värderingar och 

organisationskultur kan utöva styrning. De värderingar som organisationen vill förknippas 

med, och uppvisa mot sin omvärld, kommer att efterföljas av anställda på ett eller annat sätt. 

Antingen av anställda som delar organisationens värderingar, eller av anställda som genom att 

spela en roll efterlever värderingarna. Den anställde kommer att anta ett beteende som 

förväntas av dennes yrkesroll, där förväntningarna på yrkesrollen grundar sig i de värderingar 

som organisationen förmedlar.  

5.3 Incitament 
 

Brinnande engagemang 

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att ett incitamentsystem har som syfte att motivera och 

styra personalen. Incitamentsystemet visar vem som belönas, vilken typ av belöning och vad 

som belönas. I resultatet framgår att organisationen belönar sina anställda på flera sätt. 

Förutom det att de anställda får lön ges även belöningar genom förmåner och då i form av 

flexibla arbetstider och friskvård på arbetstid. Belöningar i form av flexibla arbetstider och 

friskvård benämner Jacobsen och Thorsvik (2008) som symboliska belöningar. Symboliska 

belöningar kan ha en motivationshöjande effekt på individen. Även belöning i form av 

uppskattning och uppmärksammande för gott utfört arbete sker såväl på gruppnivå som på 

individnivå. I intervjuerna framkom det att när kontoret fått höga siffror på exempelvis 

medarbetarundersökningar har detta uppmärksammas på kontoret och inom organisationen. 

Kontorets höga siffror har bland annat uppmärksammats på organisationens intranät. En 

uppfattning var att uppmärksamheten som de höga medarbetarsiffrorna gav var en belöning 

för kontoret och hade en motivationshöjande effekt. Vidare finns ett bonussystem där de 

anställda kan nominera varandra om det anses att en person gjort något extra ordinärt och den 

nominerade kan erhålla bonus i form av pengar. Nomineringen behöver inte grunda sig i 

finansiellt uppnådda mål utan det kan handla om att en anställde spridit extra god stämning på 

kontoret eller genomfört en för personen krävande utbildning. Ett incitamentsystem som 

innefattar såväl reella som symboliska belöningar kallar Jacobsen och Thorsvik (2008) för 

blandsystem. Med hjälp av ett incitamentsystemet försöker organisationen motivera 

personalen i arbetet. Genom att även ha beteendekriterier representerade i incitamentsystemet 

kan organisationen utöva styrning över individen utifrån värderingen brinnande engagemang. 

På det här sättet kan organisationen stimulera de anställda att anta ett önskat beteende. 

Emellertid kan det bli ett problem om det råder oklarheter för vad som belönas och på vilka 

grunder. Exempelvis kan en uppfattning av vad som är brinnande engagemang tyckas svår att 

ge en klar definition.  Om beteendekriterierna inte är tydliga och en samsyn över vad och hur 

det ska belönas kommer beteendekriterierna ses som något onödigt och effekten uteblir.  

 

Det framgår i resultatet att om individer inte efterlever organisationens explicita värderingar 

kommer omgivningen i form av kollegor och chef att uppmärksamma detta. Huruvida vem 

som ansvarar för att värderingarna efterlevs var den samlade uppfattningen att det låg på 

ledarskapet. Det framkom även att utvärderingen av beteende gjordes i utvecklingssamtalet 

mellan chef och anställd. En intervjuperson uttrycket följande: ”Om du inte lyckas dölja ditt 
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dåliga engagemang väntar ett jobbigt utvecklingssamtal”. En annan intervjuperson beskrev 

det som att en utvärdering av engagemang sker under utvecklingssamtalen, dels av den 

anställde och dels av kontorschefen. Det här kan ses utifrån Jacobsen och Thorsviks (2008) 

incitamentsystem då bland annat värderingen brinnande engagemang kan utvärderas som 

beteendekriterier. Vi tolkar det som att den anställde i dessa samtal får uppmuntran och beröm 

om personen visat ett bra engagemang i sitt arbetsutförande. Belöningen är då utifrån 

incitamentsystemet av symbolisk art och sker på individuell nivå.  

5.4 Ledarskap 
 

Brinnande engagemang 

 

Resultatet visar att de anställda upplever sitt arbete som engagemangsskapande om 

kontorschefen visar ett engagemang i sitt ledarskap. Genom att vara insatt i det vardagliga 

arbetet upplever de anställda att kontorschefen visar engagemang vilket i sin tur generar 

engagemang hos den anställde. Vidare fanns åsikten att ledaren bör leva som han lär och inte 

kräva att de anställda ska göra saker som denne själv inte skulle göra. Det här kan kopplas till 

Landy och Contes (2009) beskrivning av ett transformativt ledarskap. Ur ett 

styrningsperspektiv kan ett transformativt ledarskap utöva styrning utifrån organisationens 

explicita värderingar och via sitt beteende försöka styra de anställdas beteenden så att de 

agerar på ett önskvärt sätt. Ledaren försöker på så sätt utöva styrning av de anställda genom 

att visa ett brinnande engagemang. Som en av intervjupersonerna uttryckte det att när 

kontorschefen är med på kundmöten skapar det ett engagemang hos det anställde och hos 

kunden. När ledarskapet agerar som en förebild kan detta också bli en måttstock för de 

anställda. Genom att föregå med ett gott exempel kan detta möjligtvis ses som en indirekt 

styrning där beteendet hos ledarskapet visar till vilken grad av exempelvis engagemang som 

förväntas av de anställda. Samtidigt kan kontorschefens medverkan vid kundträffar utgöra en 

kontrollerande funktion. Den anställde skulle kunna uppleva det som att kontorschefen 

kontrollerar den anställdes arbetsutförande och bemötande av kund.  

 

Vidare framgår det av resultatet att vid kundträffar som sker på övertid försöker ledaren 

matcha intresset hos den anställde för aktiviteten som kundträffen innebär, att nytta med nöje 

förenas. En sådan aktivitet kan exempelvis vara en fotbollsmatch. För att detta skall vara 

möjligt krävs det av ledaren att denna intresserar sig för sina anställda och värnar om 

relationen till dem.  Att lära känna en individs preferenser kan antas bottna i en relation som 

präglas av ett ömsesidigt intresse från båda parter. Detta intresse kan skapas genom att som 

ledare uppvisa ett transformativt ledarskap, som utmärks av att ledaren ser individen i varje 

anställd. En del av det tranformativa ledarskapet syftar till att förstå vilka preferenser 

individen har och vad som tilltalar individen. Genom att matcha intresset hos individen kan 

ledaren stimulera engagemanget och påverka motivationen positivt hos den anställde. Att 

matcha den anställdes och kundens intressen skulle även kunna ses som ett strategiskt sätt 

stärka relationen mellan organisationen och kunden. Om den anställde och kunden delar ett 

djupt liggande intresse skulle det möjligen skapa nya gemensamma intressen mellan 

organisationens representanter och kunden, intressen som bottnar i det affärsmässiga men till 

viss del görs till privata.  

 

Det framkom även att ledarskapet ville förmedla budskapet att kundens förväntan inte endast 

ska infrias utan kundens förväntningar skall överträffas, detta görs främst genom ett uppvisat 

engagemang mot kund. Värderingen brinnande engagemang kan på så vis utgöra en sådan 

vision som det transformativa ledarskapet försöker förmedla till sina anställda. Ledaren målar 
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upp visionen att överträffa kundernas förväntningar. Detta budskap förmedlar även kravet för 

att nå visionen går genom att ha ett brinnande engagemang. Det här kan möjligtvis ses som ett 

sätt för ledaren att styra de anställda genom värderingen brinnande engagemang. Det är dock 

möjligt att den vision ledaren förmedlar påverkas av ledarens egna preferenser. Tonvikten kan 

tänkas fokusera på just den eller de värderingar som ledaren själv värderar som viktigast. På 

så sätt kan vissa värderingar selekteras bort och hamna i bakgrunden. Det är således inte en 

fråga om samsyn över värderingarna utan en fråga om rangordning av de explicita 

värderingarna. Konsekvensen kan då bli att de anställda gör en likvärdig rangordning av 

värderingarna och slutligen kan någon eller några värderingar ses som mindre viktiga.  

 

Kompetens 

 

Under intervjuerna framgick det att ledarskapet har organiserat vissa delar av arbetet genom 

att de anställda arbetar i team. En del av syftet till detta är för att skapa ett lärande inom 

organisationen. Genom team kan individerna på ett naturligt och vardagligt sätt diskutera 

ärenden och tillvägagångssätt. På så sätt kan deras kompetenser och specialistkunskaper 

komplettera varandra. Det här kopplas till Säljö (2000) som menar att lärande sker genom ett 

socialt samspel mellan människor. Att det är genom interaktionen mellan individer som ett 

lärande uppstår. Granberg (2004) menar att ett sätt att möta kompetenskravet för 

arbetsuppgifterna är att organisera arbetet i team. När arbetet organiseras via team kan 

gruppen ta tillvara på de olika kompetenser individer har för att lösa arbetsuppgifterna. Under 

intervjuerna framkom det att inom teamen finns det variation av spetskunskaper för olika 

typer av arbetsuppgifter. Det här tolkar vi som ett sätt för ledarskapet att styra arbetet utifrån 

värderingen kompetens. Genom att organisera arbetet utifrån team kan en högre grad av 

interaktion mellan individerna uppstå vilket medför en högre grad av kompetensutbyte. En 

högre grad av kompetensutbyte ökar möjligheten till ett lärande inom organisationen. På så 

sätt kan ledarskapet via sitt mandat att organisera och koordinera det vardagliga arbetet utföra 

styrning utifrån värderingen kompetens.  

 

Som ovan nämnts är en del av syftet med att organisera de anställda i team att främja ett 

lärande inom organisationen. Samtidigt skulle en annan del av syftet kunna vara att möta 

kraven på effektivitet och tillgänglighet som ställs på organisationen. Det framkom i 

intervjuerna att en snabb service i form av återkoppling till kunden är viktigt. I Kocks (2007) 

artikel redogörs för ”team as contoll strategy”. Denna strategi syftar till att organisationen 

effektiviserar arbetsutförandet snarare än skapar lärande genom team. Det framgick under 

intervjuerna att de anställda inom organisationens team är tänkta att komplettera varandra vad 

gäller kompetens. Vidare framkom det att de anställda inom teamen tenderar att specialisera 

sig än mer inom sitt expertisområde. Det här ser vi kunna vara hämmande ur ett 

lärandeperspektiv. Kocks (2007) studie visar att lärandet i team uppstår först när 

arbetsutförandet är varierade. Om de anställda inom teamen istället för att sprida sin 

kompetens fokuserar sig på att bli ännu mer specialiserade minskar sannolikheten för att ett 

lärande ska uppstå. Vi ser även en risk för att någon eller några av de förhållanden som 

Granberg (2004) redogör för inte blir uppfyllda. Enligt Granberg uppstår inte ett lärande inom 

teamet om där inte finns en förståelse och acceptans för uppgiften, en känsla och syn på att 

tillhöra ett team och slutligen att där finns en dialog med social interaktion inom teamet. Då 

de anställda kompletterar varandra utifrån expertområde tolkar vi det som att de anställda 

inom teamen tenderar att fortfarande se arbetsuppgifter som sina egna. Trots att man ingår i 

ett team ser den anställde sig själv som en specialist snarare än en medlem av ett team.  
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5.5 Omvärld 
 

Tillförlitlighet 

 

Den samlade uppfattningen av intervjuerna är att omvärldens syn på organisationen påverkas 

av yttre faktorer, bland annat påverkas organisationen av den bild media framställer av 

organisationen. Vidare delades uppfattningen om att organisationen påverkas av hur övriga 

aktörer inom samma marknad agerar. En intervjuperson uttryckte det som att ”omvärlden 

påverkar arbetssättet med värderingar. Organisationen anpassar sig till rådande klimat med 

värderingar som röd tråd”. Det här kan kopplas till Jacobsen och Thorsviks (2008) begrepp 

institutionell omvärld. Institutionell omvärld syftar till att en organisation måste anpassa sig 

till den kultur man verkar i för att nå legitimitet. Organisationen utsätts för tryck av 

omvärlden genom förväntningar, värderingar och normer. Organisationens explicita 

värderingar kan tolkas som en anpassning av omvärldens förväntningar på organisationen för 

att nå legitimitet. Vidare menar Jacobsen och Thorsvik (2008) att den institutionella 

omvärlden påverkar hur organisationer bland annat ska styras och ledas. Av intervjuerna 

framgår det att vissa arbetssätt har blivit mer standardiserade i samband med införandet av en 

ny lag om personlig rådgivning. En person uttrycker det som att efter den lagen ger 

organisationen försiktigare råd men sämre råd. Den personliga prägeln i rådgivningen har 

urholkats. Det standardiserade arbetssättet är en följd av att organisationen försöker uppfylla 

kraven för att få legitimitet, vilket organisationen styr genom den anställde via värderingen 

tillförlitlighet. Vi tolkar det som att reglerna hindrar de anställda att ge de råd som den 

anställde personligen tycker är det bästa, råden utgörs snarare av vad som enligt regler utgör 

det bästa rådet. Den anställdes påverkan av omvärldens krav i arbetsutförandet kan kopplas 

mot Ellströms (2004) beskrivning om att anpassa kompetensen. De anställda inom 

organisationen måste anpassa sin kompetens till rådande förutsättningar snarare än att 

använda den kompetens de verkligen besitter. Strukturen begränsar på så sätt de anställdas 

handlingsutrymme och styr deras arbetsutförande.     

 

Samtliga intervjuer visar att det råder en gemensam uppfattning om att centralt för 

tillförlitligheten är relationen till kunden, kundens uppfattning om den personliga kontakten 

med organisationen är viktig. En annan intervjuperson beskriver problemet med förtroende 

genom att återberätta hur VD:n för organisationen kommunicerade att organisationens 

förtroende har skadats under den finansiella krisen och att det är viktigt för de anställda att 

återfå kundens förtroende. Giddens (1990) betonar vikten av individens förtroende för hela 

systemet som organisationen verkar inom. Som aktör inom ett expertsystem påverkas 

organisationen av tilliten av hela expertsystemet. En intervjuperson menade att just under den 

finansiella krisen var det vikten av att ”göra rätt” som byggde tillförlitligheten ut mot kund, 

för att återfå förtroendet hos kunden. Även om organisationen och dess anställda upplevde att 

man handlade korrekt så förlorades delar av organisationens förtroende hos kunden på grund 

avden minskade tilliten till expertsystemet. Värderingen tillförlitligheten, som många av 

intervjupersonerna kopplade till relationen med kunden, blev högst aktualiserad inom 

organisationen och fokus lades på att de anställda skulle arbeta tillförlitligt och återskapa 

relationen med kunden.  
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Tillgänglighet 

  

Det finns en gemensam upplevelse hos samtliga intervjupersoner om att tillgänglighet är svårt 

att uppfylla då kunder kräver olika typer av tillgänglighet. Vidare råder en samsyn om att 

tillgänglighet riktar sig främst emot kunden och att det är kundens behov av att komma i 

kontakt med företaget som är viktigt. Det här kan kopplas till den tekniska omvärld som 

Jacobsen och Thorsvik (2008) som utgör ett tryck mot organisationen att anpassa sin 

verksamhet utifrån kundens behov. Under intervjuerna framkom det att kontoren anpassar sitt 

arbetssätt för att möta kundens behov. Anpassningen av arbetssättet sker bland annat genom 

att kontoren arbetar i team för att öka tillgängligheten. På så sätt möter organisationen 

kundens behov av tillgänglighet. Vidare framgår det att mobiltelefoner och bärbar PC har ökat 

den anställdes möjligheter att vara tillgänglig och var den anställde än befinner sig är denne i 

princip alltid tillgänglig. Vi tolkar det som att kundens förväntningar på så sätt kan ligga till 

grund för organisationens explicita värdering tillgänglighet, vilket i sin tur har en styrande 

effekt på arbetssätt. Organisationens tekniska omvärld innebär ett tryck vilket organisationen i 

sin tur bemöter genom att den anställde förväntas öka sin tillgänglighet. Organisationens 

förväntan på den anställde kan då ske på bekostnad av den anställdes fritid och arbetsvillkor. 

Det kan också ses om en styrning från organisationen att individen ska göra lite extra. Att 

tillhanda en bärbar PC och mobiltelefon kan vara förknippad med en tyst förväntan från 

organisationen om att den anställde ska ge tillbaka i form av att vara tillgänglig på sin fritid.  

5.6 Avslutande reflektion 
 

Avslutningsvis ämnar vi återkoppla upp till studiens syfte och frågeställning. Vad gäller 

organisationens explicita värderingars funktion fyller de ett syfte genom att ut mot omvärlden 

visa vad organisationen står för och vad en kund kan förvänta sig av organisationens 

anställda. Men den tydligaste och kanske viktigaste funktionen värderingarna fyller är, utifrån 

våra tolkningar, av styrande karaktär. Värderingarna är tänkta som en guide för de anställda i 

arbetsutförandet. Börnfelt (2009) menar att styrning utgör sådana aktiviteter från 

organisationen som ämnar påverka och disciplinera arbetet mot ett önskvärt läge. De explicita 

värderingarna i organisationen lägger en ram runt vad de anställda skall sträva efter i sitt 

arbetsutförande. Genom att som anställd ha accepterat värderingarna, har du också accepterat 

att dessa värderingar skall genomsyra ditt arbetsutförande. Dock väljer anställda att tolka och 

efterleva värderingarna på olika sätt. Den mänskliga aspekten att alla individer är olika spelar 

här en roll. Hur de anställda väljer att efterleva värderingarna tycks ligga inom ett spektrum 

för vad som är accepterat och inte. Det finns avgränsningar för vad som är kompetens, 

tillförlitlighet och tillgänglighet samt brinnande engagemang. Avgränsningarna är inte 

precisa, utan där finns ett utrymme eller spelrum för de anställda att göra sin tolkning kring 

var och en av värderingarna, så länge de ligger inom de accepterade ramarna. Våra tolkningar 

av resultatet visar att det gäller att hålla sig innanför ramarna om du som anställd skall trivas 

på arbetet och vill fortsätta vara en del av organisationen. Vi menar att dessa ramar kan 

förklaras genom Scheins (2004) begrepp social validation. Vi tolkar det som att 

organisationens explicita värderingar prövas över tid av de anställda. Det är genom denna 

prövning ramarna får sin spännvidd och definitionen av vilka beteenden som ligger inom 

ramarna synliggörs. Intervjuerna visade att den viktigaste faktorn för att utvärdera och 

synliggöra ramarna är ledarskapet. Vid de tillfällen en anställds beteende befinner sig utanför 

ramarna kommer det att få konsekvenser i form av tillrättavisning av kontorschefen. 

Tillrättavisningen kan bland annat ske vid nästa utvecklingssamtal.    
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Bilden nedan avser att förklara ramen av tolkningsfrihet vad gäller organisationens explicita 

värderingar. På det sätt som den anställde väljer att efterleva värderingarna skall ligga inom 

denna ram. De tolkningar som ligger utanför denna ram är inte ett accepterat sätt att efterleva 

värderingen ifråga.  

 

Figur 4.  
 

I takt med att organisationens explicita värderingar inte utgör något ”rabiat” utan är 

lättaccepterade ökar också spridningen av tolkningar. En extrem värdering tenderar att inte 

kunna tolkas på så många olika sätt. Ur ett styrningsperspektiv torde mer extrema värderingar 

utgöra en starkare styrning, men ett accepterande hos de anställda skulle då troligen inte vara 

möjligt till samma grad. Å andra sidan kan en alldeles för banal värdering tappa funktion då 

den kan komma att tolkas och uppfattas mest som en klyscha, då den utgör något som är 

självklart för individen. För en organisation som väljer att göra sina värderingar explicita 

gäller det att värderingarna är tillräckligt specifika för att verkligen betyda något för de 

anställda såväl som omvärlden, men samtidigt inte till den grad att de utgör något som socialt 

inte kan accepteras. En annan aspekt av spännvidden för tolkning av organisationens explicita 

värderingar är att den anställde faktiskt inte accepterar värderingarna. Det blir då upp till den 

anställde att finna strategier som gör den yrkesmässiga vardagen acceptabel. En sådan strategi 

kan utgöras av att den anställde antar en roll och efterlever värderingarna på så sätt att 

agerandet ligger innanför ramarna av det som är en accepterad tolkning av värderingarna. Det 

kan då tänkas att den anställde finner en strategi likt Hochschilds (2003) surface- eller deep 

acting. Emellertid framgår det inte i studiens resultat om så var fallet.  

 

En annan reflektion är att även om vi kan utläsa att styrning genom explicita värderingar görs 

kan detta väcka en fråga om hur värderingarna samverkar med varandra. Exempelvis när 

styrning utifrån tillgänglighet och brinnande engagemang ska kombineras kan detta stå i 

konflikt med varandra. Möjligen kan kravet på tillgänglighet och dess effekter innebära en 

svårighet att visa brinnande engagemang för individen. På samma sätt kan tillförlitlighet och 

tillgänglighet stå i konflikt med varandra om tillförlitlighet innebär att göra rätt och 

tillgänglighet avser att vara anträffbar. Att vara tillförlitlig innebär då att individen får ta sig 

tid att koncentrera sig på en uppgift och säkerställa att utförandet blir rätt. Tiden som 

tillgängligheten tar i anspråk står då i konflikt med den tid som krävs för att vara tillförlitlig. 

Vi menar att till viss del går det att efterleva samtliga av de explicita värderingarna men att i 

vissa situationer krävs det en rangordning inom värderingarna vilket får som följd att samtliga 

värderingar möjligen inte kommer att kunna efterlevas. Det blir då, till viss del, upp till den 

anställde att subjektivt avväga vilken värdering som skall efterlevas, men framförallt är det 

kanske en fråga i ledarskap. Under intervjuerna framkom att en gemensam åsikt om att 

kontorschefen är den som är budbärare av värderingarna. Kontorschefens subjektiva 

rangordning av värderingarna kan då utgöra det som formar den anställde i dennes avvägning 

mellan värderingarna. Den eller de värderingar som kontorschefen anser är viktigast utgör på 

så sätt också de värderingar som de anställda lägger störst fokus vid. Styrningen genom 

Värdering 

Accepterade 

tolkningar 

Icke accepterade 

tolkningar 
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värderingar kan därmed komma att grunda sig på den rangordning som ledarskapet menar 

vara mest väsentligt. Ledarskapets rangordning av värderingar kan även utgöra en väsentlig 

faktor vad gäller arbetssätten. Det faktum att de arbetar i team och sättet de anställda arbetar 

inom teamet kan kopplas till ledarskapets rangordning av värderingarna. Om kontorschefen 

rangordnar tillgänglighet framför kompetens kan detta medföra att någon eller några av de 

förhållanden som måste uppfyllas för att lärande ska uppstå inom ett team att försakas. 

Exempelvis om kontorschefen menar att tillgänglighet mot kunden är viktigare än att de 

anställda ges möjlighet att diskutera och ventilera arbetsuppgifter är det inte troligt att ett 

lärande inom teamet uppstår.  

 

De anställda kan genom beteendekriterier erhålla belöning som ligger i linje med 

organisationens explicita värderingar vilket då också kan utgöra en styrning utifrån 

värderingarna. Dock kan det vara problematiskt då dessa beteendekriterier kan vara svåra att 

definiera. När beteendekriterierna är svåra att definiera kan det innebära att de anställda får 

svårt att förhålla sig till dessa. Vidare kan det vara problematiskt med att organisera arbetet i 

team samtidigt som de anställda utvärderas individuellt utifrån beteendekriterier i 

incitamentsystemet. När de anställda arbetar i team är det viktigt att den anställde ser sig själv 

som en gruppmedlem snarare än som en enskild individ för att ett lärande inom teamet ska 

uppstå. En möjlig konsekvens av att de anställda utvärderas på individuell basis kan då vara 

att individen känner konkurrens med övriga medlemmar. Konkurrensen gör då att den 

anställde kan bli mer individuell i sitt agerande och exempelvis för egen vinning välja att inte 

dela med sig av information till övriga medlemmar.  

 

6. Diskussion 

6.1 Metod och urval 
 

Metodvalet att genomföra en kvalitativ studie antog vi i förhand vara den metod som på ett 

mer beskrivande vis kan skapa en förståelse kring ämnet. Då det inte var några samband vi 

hade som avsikt att studera förkastade vi också alternativet att genomföra en kvantitativ 

studie. Vidare gjordes valet att samla in data genom intervju till grund av att det var 

upplevelser som var av intresse för studien. Möjligtvis hade intervjuerna kunnat kompletteras 

med observationer, men då vi gjorde ett antagande att värderingar var ett svårobserverat 

fenomen valde vi att istället lägga större vikt vid intervjuerna. Det är möjligt att observationer 

hade kunnat ge oss en tydligare förståelse för organisationens kultur, men detta kan enbart ses 

som spekulationer. Vi är medvetna om att urvalet kan ha påverkat utfallet då urvalet på ett 

kontor skedde med hjälp av kontorschefen. Risken med ett sådant urval kan vara att 

intervjupersonerna kan tolka deltagandet mer som ett krav än att medverkan på frivillig basis. 

Vidare kan även detta urvalsförfarande innebära att intervjupersonerna var personer som 

utifrån kontorschefens perspektiv var bäst lämpade för studien.  

 

Vad gäller genomförandet av intervjuerna kan det tänkas att platsen för dessa kan ha påverkat 

intervjupersonernas svar. Intervjuerna skedde på arbetsplatsen vilket kan innebära att 

intervjupersonerna möjligen inte är lika uppriktiga om deras egna upplevelser. Dock ansåg vi 

det inte möjligt att utföra intervjuerna på annan plats än på arbetsplatsen. Sett till den tidspress 

som fanns inom organisationen så kan vi i efterhand ställa oss frågan om vi skulle ha 

genomfört intervjuer av mer strukturerad och standardiserad art. Möjligen skulle vi då ha fått 

mer data till vårt resultat men vi anser då att intervjuerna skulle sakna dimensionen av att få 

vad personen verkligen upplevde vara intressant. Vi kan ställa oss frågan om en pilotintervju 
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skulle ha genomförts för att pröva de områden vi valt för intervjuerna. Vi gjorde antagandet 

att en pilotintervju inte var relevant då vi studerade en specifik organisation och deras 

explicita värderingar.   

6.2 Reflektion över studien 
 

Överlag kan det sägas att de anställda inte upplever att företagets värderingar är något som de 

tänker på under vardagliga former. Dock framgår det att organisationens explicita värderingar 

finns närvarande i arbetsutförandet. Detta kan te sig på olika sätt. Studien visar att 

organisationens explicita värderingar kan ses som en styrningsfunktion och att organisationen 

använder sig av de explicita värderingarna för att få de anställda att anta ett önskat beteende. 

En reflektion vi gör av studien är att när organisationen antar sina explicita värderingar bör 

dessa inte göras för detaljerade eller extrema. Detta då en alltför detaljerad värdering kan ha 

svårt att vinna acceptans. Samtidigt visar denna studie att värderingen inte heller får vara för 

banal, då en sådan värdering kan sakna mening för individen. Vidare är våra tolkningar något 

som skall tas i beaktande. Precis som organisationens anställda tolkar och uppfattar 

värderingarna på olika sätt är denna studie uppbyggd på våra tolkningar av empiri och teori. 

De slutsatser som vi dragit av materialet bygger på våra tolkningar och det är därför värt att ta 

den subjektiva aspekten i beaktande. Vidare är den ena författarens erfarenhet inom bank- och 

finanssektorn något som också beaktats. Dock har författaren ifråga aldrig arbetat i den 

organisation som studien genomförts på. Vi har varit medvetna om att dennes erfarenheter 

kan ha påverkat våra tolkningar av resultatet. Samtidigt har denna erfarenhet varit ett redskap 

för att få förståelse över organisationen och dess verksamhet. Vad gäller tidigare forskning 

kan vi finna en svaghet i att studien är något knapphändig på just detta område. Den forskning 

vi funnit har haft indirekta kopplingar till denna studie, det är det mer direkta kopplingarna 

som är något knapphändiga.   

6.3 Förslag på vidare studier 
 

Ingången i denna studie har varit att studera upplevelsen av de explicita värderingarnas 

funktion av individer inom organisationen. En av slutsatserna härrör till att värderingarna 

fyller en styrande funktion genom att utgöra en guide för de anställda i arbetsutförandet. Då 

en annan slutsats var att värderingarna ger organisationen legitimitet i omvärlden skulle en 

intressant infallsvinkel på vidare forskning kunna vara att studera samma fenomen utifrån 

intressenters perspektiv. Att just ha värderingarna explicita antyder en önskan att de ska 

utgöra någon form av funktion ut mot kund och som vi påvisar fyller de en legitimerande 

funktion. Upplever kunder att de explicita värderingarna efterlevs i möten med 

organisationens anställda?  

 

En annan ingång i framtida forskning skulle kunna vara att på ett djupare plan studera hur 

spännvidden för tolkningen av organisationens explicita värderingar uppkommer. På vilket 

sätt de anställda upplever att gränsdragningen av ett accepterat och förväntat beteende avgörs.    

 

 



 34 

7. Litteraturlista 
 

Bolman, L. G., & Deal, T.E. (2
a
 uppl. 2005) Nya Perspektiv på organisation och ledarskap. 

Lund: Studentlitteratur 

Börnfelt, P-O. (2009). Arbetsorganisation i praktiken – en kritisk introduktion till 

arbetsorganisationsteori. Stockholm: SNS. 

Ellström P-E. (2004). Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och 

teoretiska perspektiv.  Stockholm: Norstedts 

 

Granberg, O. (2004). Lära eller läras. Om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet: 

Lund: Studentlitteratur 

 

Giddens, A. (1990) The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity 

Goffman, E. (2006) Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. Stockholm: 

Norstedts.  

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

Hochschild, A. R. (2
nd

  ed. 2003). The managed heart – Commercialization of human feeling. 

Berkeley: University of California Press. 

Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2002) Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 

Studentlitteratur 

Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2008) Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 

Studentlitteratur 

Krona, H. K., & Skärvad P. H. (1999) Framgångsrika företagskulturer. Stockholm: Ekerlids 

förlag 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Kock, H. (2007) The team as a learning strategy. Three cases of team – based production in 

the Swedish manufacturing industry. Journal of learning Workplace learning. Vol. 19 No. 8. 

pp 480-496.  

Landy, F.J. & Conte, J.M., (3
rd

 ed. 2009) Work in the 21
st
 century. Oxford: Blackwell Publ. 

 

Lindmark, A. & Önnevik, T. (2006). Human Resource Management – organisationens hjärta. 

Lund: Studentlitteratur 



 35 

Sandoff, M. & Widell, G. (2009). Freedom or docility at work – is there a choice?. 

International Journal of Sociology and Social Policy. Vol. 29, No. 5/6. pp 201-213.  

Schein, E. H, (3
rd

 ed. 2004). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey – 

Bass.  

Säljö, R. (2000). Lärande i  praktiken. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.  

Trost, J. (3e uppl. 2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.   

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur  

 

Internetkällor 

 

Ericssons värdegrund 

http://www.ericsson.com/se/investerare/korthet/styrka.shtml, (5 april 2010 kl. 15: 20) 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps värdegrund 

http://www.msb.se/sv/Om-MSB/Vision-verksamhetside-och-vardegrund-/, (8 april 2010 kl. 

18: 50) 

 

NCCs värdegrund 

http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Sa-arbetar-vi/Varderingar-och-policys/ (5 april 2010 kl. 15: 

25) 

 

SEBs värdegrund 

http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se&ss=%2Fpow%2

Fwcp%2Ftemplates%2Fsebcollection.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_253D5B349F3594B7C

12574C800450473%26xsl%3Dse%26sitekey%3Dsebgroup.com  (5 april 2010 kl. 15: 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ericsson.com/se/investerare/korthet/styrka.shtml
http://www.msb.se/sv/Om-MSB/Vision-verksamhetside-och-vardegrund-/
http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Sa-arbetar-vi/Varderingar-och-policys/
http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se&ss=%2Fpow%2Fwcp%2Ftemplates%2Fsebcollection.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_253D5B349F3594B7C12574C800450473%26xsl%3Dse%26sitekey%3Dsebgroup.com
http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se&ss=%2Fpow%2Fwcp%2Ftemplates%2Fsebcollection.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_253D5B349F3594B7C12574C800450473%26xsl%3Dse%26sitekey%3Dsebgroup.com
http://www.sebgroup.com/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se&ss=%2Fpow%2Fwcp%2Ftemplates%2Fsebcollection.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_253D5B349F3594B7C12574C800450473%26xsl%3Dse%26sitekey%3Dsebgroup.com


 36 

 

 

 

 
 

Bilaga 1 
 

Hej      2010-04-16 
 

Vi läser Arbetsvetenskapligt program vid Högskolan i Halmstad. Programmets huvudsakliga 

inriktning ligger inom organisationsteori och organisationsstrategier där mycket fokus ligger på 

individen som resurs.  

 

Nu är tiden för vår examination och vi har valt att studera på vilket sätt organisationer arbetar med sina 

kärnvärderingar. Fler och fler företag kommunicerar en värdegrund som utgör en röd tråd för det 

vardagliga arbetet. Dessa "mjuka värden" har på så sätt fått mer uppmärksamhet och organisationer 

använder sig av dessa värderingar på en rad olika sätt. Dels används dessa mot kund för att beskriva 

vad organisationen står för, och dels används värderingar internt för att skapa en självbild. Vår 

erfarenhet är att när väl ledorden arbetas fram finns det mycket fokus på dessa, efter en tid försvagas 

den uttalade fokusen för ledorden men vikten kring värderingarna lever kvar på olika sätt som bl.a. 

arbetssätt, bemötande med såväl kund som kollega. Vi vill således studera på vilket sätt värderingar 

påverkar det vardagliga arbetet.  

 

Studien innebär att ett antal intervjuer kommer att genomföras och du har blivit utvald som en av de 

personer som vi skulle vilja intervjua för vår studie. Intervjuerna är planerade att genomföras under 

vecka 17. Vi beräknar att varje intervju tar ca 30 minuter, självklart sker medverkan i studien på 

frivillig basis. Inför intervjun kommer du att få information om de områden intervjun kommer att 

beröra.  

 

All information som framkommer i intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och 

redovisningen av resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att intervjupersonerna kommer att 

hållas anonyma. 

 

Vi hoppas du kan ta dig tid och medverka i vår studie då din medverkan är viktig för vår studie.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lars Sävås, mobil xxxx-xxx xxx 

larsav07@student.hh.se 

 

Gustaf Hesslegård, mobil xxxx-xxx xxx 

gushes07@student.hh.se 
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Bilaga 2 
 

Inför intervjun  

 

Vi är två studenter från arbetsvetenskapligt program på Högskolan i Halmstad. Vi läser nu vår 

sjätte och sista termin vid högskolan och bedriver under denna termin en kandidatuppsats. 

Området för vår uppsats är kärnvärderingar i organisationer.  

 

Då vi eftersträvar våra intervjuer att vara i dialogform så ämnar vi inte att ha standardiserade 

frågor utan snarare områden som vi är intresserade att höra dina upplevelser och synpunkter 

om respektive område.  

 

 

Kärnvärderingar 

 

Vi är intresserade av att höra din syn på de kärnvärden som banken har arbetat fram. Varför 

dessa finns och på vilket sätt värderingarna har tagits fram. Samt hur dessa har 

implementerats inom organisationen.  

 

Kompetens 

 

Ett av de ledord som banken kommunicerar är kompetens. Vi är därför intresserade av det 

kompetenssystem som finns inom banken samt hur banken arbetar med kompetensfrågor på 

vardaglig basis.   

 

Tillgänglighet och tillförlitlighet 

 

Hur skapar organisationen förtroende för såväl kunder som de anställda? Hur arbetar ni med 

att behålla och förstärka förtroendet hos bankens intressenter?  

 

Kundbehov  

 

Hur möter banken kundernas behov? På vilket sätt banken identifierar och möter kundernas 

behov.  

 

Engagemang 

 

Hur motiveras du i ditt arbete? Hur gör du för att ha ett engagemang i ditt arbete?  

 

 
 

 

 

 

 

 


